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PRAKTISCHE AFSPRAKEN
DAGINDELING
→ Aanvang van de dag:
→ Sluiting van de gemeenschappelijke lokalen:
→ Opening van de dienstdeuren:
		

8u
23u
7u30 – 8u | 9u – 12u
13u – 17u | 18u – 20u

MAALTIJDEN
→ Ontbijt:
→ Middagmaal:
→ Avondmaal:

8u – 9u
12u – 13u
17u30 – 18u30

VOORSTELLING VAN
ONS MULTIDISCIPLINAIR TEAM

MEDICATIE
→ De voorgeschreven medicatie wordt ingenomen in het bijzijn van een verpleegkundige. Dit

→ PSYCHIATERS

→ Patiënten houden geen eigen medicatie in hun bezit. Ook niet bij voorafgaand thuisgebruik,

Dr Ph. Bastin – Dr P. De Hertogh

→ PSYCHOLOGEN	
Isabel Suarez
			

Isabelle André

→ PARAMEDICI	
Fatiha Sadi (hoofdverpleegkundige) en het verpleegkundig team
			
Virginie Feron (kinesitherapeut)
			
Stéphanie Paulus (begeleiding creatieve ateliers)
			Kathleen Pouilliart en haar collega’s (sociale dienst), voor alle
vragen betreffende sociale omkadering (inkomen, huisvesting,
administratieve problemen, …)
Wilt u een gesprek met iemand van ons multidisciplinair team, spreek de persoon dan
rechtstreeks aan of kom het melden aan de verpleegpost.

ONTHAAL OP DE AFDELING
→ Elke opname wordt voorafgegaan door een onderhoud met een psychiater
van de afdeling.

→ Bij de opname wordt de patiënt ontvangen door een lid van het team.
→ Het onthaal in de therapeutische activiteiten gebeurt door de verantwoordelijke
van de sessie.

gebeurt tijdens de maaltijden (8u – 12u – 17u30), voor het slapengaan en wanneer nodig. Bent
u niet aanwezig in de kamer, gelieve uw medicatie te komen innemen aan de verpleegpost.
Avond medicatie kan afgehaald worden aan de verpleegpost van 21u15 tot 23u.
tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het medisch-verpleegkundig team.

AFWEZIGHEID TIJDENS DE HOSPITALISATIE
→ Behoudens tegenbericht van de verantwoordelijke arts en zijn team, heeft patiënt bij opname
drie dagen uitgangsverbod (dag van opname niet meegerekend). De verantwoordelijke
arts mag, om medische redenen, op elk ogenblik deze periode verlengen of inkorten. De
afspraken hieromtrent gebeuren altijd in samenspraak met de patiënt.
→ Er wordt aan de patiënt gevraagd zijn naam en familienaam, reden van afwezigheid, uur
van vertrek en terugkomst te noteren in het register naast de verpleegpost. Elke patiënt
wordt ten laatste om 20u terug op de afdeling verwacht.
→ B ij het verlaten van de dienst dient men fatsoenlijk gekleed te zijn. Geen nachtkledij of
kamerjas, behalve om medische redenen.
→ Het eerste weekend na opname, mag de patiënt niet overnachten buiten het ziekenhuis.
Het tweede weekend na de opname, mag de patiënt overdag (9-20u) het ziekenhuis
verlaten maar moet in het ziekenhuis overnachten. Vanaf het derde weekend na opname,
mag de patiënt één nacht buiten het ziekenhuis overnachten en dit één weekend op twee.
→ De patiënt is tijdens zijn afwezigheid volledig verantwoordelijk voor zichzelf en kan zich
niet beroepen op medische argumenten om zijn externe handelingen te rechtvaardigen.
→ De ontslagdatum wordt afgesproken in samenspraak met de verantwoordelijke arts.
→ B ij een ontslag tegen medisch advies in, worden er geen voorschriften of medicatie
meegegeven aan de patiënt. Indien nodig worden persoonlijke spullen tot max. 1 week
na de ontslagdatum bijgehouden.
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BEZOEK
→ Bezoekuren:
		

maandag tot vrijdag
weekend en feestdagen
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van 18u tot 20u
van 14u tot 16u en van 18u tot 20u

→H
 et al of niet ontvangen van bezoek is afhankelijk van de medisch-therapeutische toestand
van de patiënt.

→ Bezoek dat onder invloed is van alcohol, drugs, … kan steeds de toegang tot de afdeling
geweigerd worden.

→ Ex-patiënten mogen niet op de afdeling op bezoek komen.
→ Bezoekers zijn niet toegelaten in de rookruimte.
DE ROOKRUIMTE
→D
 e voorwaarden voor het gebruik van de rookruimte hangen uit en moeten worden
nageleefd.

→ Roken kan enkel in de voorziene rookruimte.
→ Bezoekers zijn niet toegelaten in de rookruimte.
→ De rookruimte is een lege ruimte en dit dient ook zo te blijven (geen stoel, krukje, …).
→ Er wordt niet gehurkt en op de grond gezeten in de rookruimte.
HET SALON
→ Een gemeenschappelijke ruimte in de grote zaal is voor iedereen toegankelijk buiten de
uren van de sessies en van 20u tot 23u.

→D
 e voorwaarden voor het gebruik van het salon hangen uit en moeten worden nageleefd.
PERSOONLIJKE BEZITTINGEN
→ Onze afdeling is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke

VOORGESTELDE ACTIVITEITEN
Tijdens de verplichte vergadering van maandag voormiddag, worden verschillende activiteiten
voorgesteld. U wordt verzocht uw deelname aan de gewenste activiteiten op het voorziene
formulier te bevestigen.
De deelname aan de eerste activiteit van de dag is verplicht voor alle patiënten.
Indien dit niet gebeurd, kan de hospitalisatie in vraag gesteld worden.

→ Gespreksgroep/Afhankelijkheidsproblematiek
→ Training zelfvertrouwen en assertiviteit
→ Sofrologie, yoga, relaxatie, meditatie
→ Modeleerateliers
→ Schilderatelier en plastische kunst
→ Mandvlechten
→ Culturele en natuur uitstappen
→ Begeleide groepsuitstappen en/of wandelingen
→ Kookatelier
→ Mondelinge en lichamelijke expressie
→ Turnen, sportactiviteiten en zwemmen
→ Schrijfatelier
→ Picknick

bezittingen.

→ Bij opname kan de patiënt een sleutel van zijn/haar kleerkast verkrijgen mits een waarborg
van15 € die hij/zij terugkrijgt bij het inleveren van de sleutel. Waardevolle spullen worden
niet bewaard in de verpleegpost.
→ Elke patiënt zorgt zelf voor zijn linnen (pyjama, handdoeken, …) en toiletartikelen.

PASTORALE DIENST
→ Indien u wenst beroep te doen op de pastorale dienst, gelieve het verpleegkundig team
op de hoogte te brengen.

TELEVISIE –TELEFOON
→ Iedere kamer beschikt over twee televisietoestellen. Met het telefoontoestel op de kamer
kan men enkel oproepen ontvangen. De gsm mag alleen in de kamer gebruikt worden.

Inadequaat, onrespectvol en storend gedrag kan leiden tot weigering van deelname.
Tijdens het weekend en ‘s avonds na het bezoekuur kan in overleg met het verpleegkundig
team er soms activiteiten doorgaan in het atelier of in de gemeenschappelijke ruimte.
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ELEMENTAIRE LEEFREGELS
1

Een respectvolle houding tegenover iedereen dient bewaard te worden bvb geen geld
vragen aan andere patiënten, niet praten over zijn problemen tegen andere patiënten,
niet rennen op de gang, …

2

Er wordt van u een constructieve en actieve deelname verwacht. Verplichte deelname
wordt bepaald (contract opgesteld) in overleg met de psychiater. Tijdens de activiteiten
is het gebruik van de gsm verboden.

3
4
5
6

Elke vorm van verbaal of fysisch geweld en/of het toebrengen van materiële schade,
kan aanleiding geven tot het beëindigen van uw hospitalisatie op psychiatrie.

7

Seksuele relaties of gedrag dat hiertoe aanleiding geeft, zijn binnen en rondom het
ziekenhuis strikt verboden en zijn een motief om de hospitalisatie te onderbreken of
te beëindigen.

8
9
10
11
12

Het betreden van de dienstlokalen is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming
van het verpleegkundig team.
De privacy van anderen dient gewaarborgd te blijven: bvb kamers van andere patiënten
mogen niet betreden worden.
Elke patiënt zal persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor alle toegebrachte
schade aan het materiaal, de kamer of elders in het ziekenhuis en dit zal financieel in
rekening gebracht worden.

Het is de patiënten verboden om geld te lenen of te vragen.
Op de kamer wordt de televisie ten laatste om 23u uitgezet.
Elke patiënt houdt op zijn/haar kamer rekening met de wensen en de rust van de
medepatiënten bvb bij bezoek, gebruik van tv, radio, telefoon, verlichting, …
Het gebruik van psychotropen tijdens uw verblijf op de dienst is bepaald door uw
medisch voorschrift. Het gebruik, bezit of uitwisseling van drank, drugs,
energydranken en pepmiddelen of niet voorgeschreven medicatie is verboden
en zal de verderzetting van de hospitalisatie in vraag stellen of het einde van de
hospitalisatie betekenen. Het is het verpleegkundig team toegestaan, wat dat betreft,
controles uit te voeren d.m.v. een bloedafname of een urinestaal. Indien het team het
nodig acht, zullen ook de persoonlijke spullen op deze middelen gecontroleerd worden.
Zorg voor persoonlijke hygiëne en fatsoenlijke kledij is vereist. Bvb geen ontblote buik,
schoeisel verplicht, geen short, … Dagkledij verplicht tussen 9u15 en 20u.
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13
14
15

De deelname aan de eerste activiteit van de dag is verplicht.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Het is niet toegelaten foto’s, afbeeldingen, tekeningen,… op de muren aan te brengen.

Bij de wet, is het verboden een voertuig te besturen (auto, moto, bromfiets, fiets, …)
gedurende uw hospitalisatie.
Persoonlijke multimedia apparatuur en huishoudtoestellen zijn niet toegelaten
op de afdeling (vb. mp3, camera, computer, webcam, fototoestel, muziekinstallatie,
koffiezet, waterkoker, strijkijzer, .). De gsm mag alleen in de kamer gebruikt worden.
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Ik, ondergetekende,

Geboren op

/

/

Van elke patiënt wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar kamer en de gemeenschappelijke
ruimtes ordelijk en net houdt, met respect voor hygiëne.
In het kader van de brandveiligheid moet de gang van de afdeling vrij blijven (geen zetel,
stoel, krukje, …). Er mag enkel gerookt worden in de rookzaal.

verklaar dat ik het volledige reglement van de afdeling psychiatrie gelezen
heb en kennis heb genomen van de inhoud.

Respect voor de organisatie van de afdeling, bv. de tijdstippen van de maaltijden
respecteren, ten laatste om 20 u terug op de afdeling zijn, …
Het is verboden om voedsel te bewaren, zowel in de kamers als in de gezamenlijke
lokalen.
1 x/week wordt het beddengoed ververst, patiënten maken zelf hun bed op.

Gedaan te Ukkel, op
Uit respect voor de intimiteit, blijven de kamerdeuren gesloten.
Buiten de dienst kan men roken aan de kant van de parking op de banken, op afstand
van de ingang.

/

Gelezen en goedgekeurd,

Handtekening patiënt,

Gelieve u niet te installeren in de hal of aan de ingangspoort aangezien dit doorgangen
zijn.
wordt niet gehurkt of op de grond gezeten in de gang.
Het is verboden een geloof of ideologieën te verkondigen aan andere patiënten. Het
niet naleven van deze regel zal tot uitsluiting van de dienst leiden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstallen.
Na het lezen van deze brochure, vragen wij u het bijgevoegd formulier te ondertekenen. Hiermee
geeft u te kennen dat u het reglement heeft gelezen en aanvaard.

Site St-Elisabeth
De Frélaan 206 – 1180 Brussel
02 614 27 50
psy.se@euzh.be
www.europaziekenhuizen.be
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Ik, ondergetekende,

Geboren op

/

De Europa Ziekenhuizen zijn een referentieziekenhuis voor Brussel en omgeving.
Als meertalig algemeen ziekenhuis bieden wij een volledig zorgaanbod aan op onze drie
sites, St-Elisabeth in Ukkel, St-Michiel in Etterbeek/Europese Wijk en het Bella Vita Medical
Center in Waterloo.

/

verklaar dat ik het volledige reglement van de afdeling psychiatrie gelezen
heb en kennis heb genomen van de inhoud.

Gedaan te Ukkel, op

/

Met ruim 300 artsen-specialisten en 1.800 medewerkers zetten wij ons elke dag samen
in om zo’n 2.500 patiënten een juiste diagnose, een gepaste behandeling en gepersonaliseerde zorg te bieden. Daarbij zetten wij de meest geavanceerde medische technologie
in binnen een hedendaagse infrastructuur, om iedere patiënt hoog kwalitatieve en veilige
zorg te bieden in het grootst mogelijke comfort.

/

Gelezen en goedgekeurd,

Handtekening patiënt,

Site St-Elisabeth
De Frélaan 206 – 1180 Brussel
02 614 27 50
psy.se@euzh.be
www.europaziekenhuizen.be

www.europaziekenhuizen.be

Site St-Elisabeth
De Frélaan 206 – 1180 Brussel
02 614 20 00
Spoedgevallen 24 u/24
02 614 29 00

Site St-Michiel
Linthoutstraat 150 – 1040 Brussel
02 614 30 00
Spoedgevallen 24 u/24
02 614 39 00

Bella Vita Medical Center
Allée André Delvaux 16 – 1410 Waterloo
02 614 42 00

Externe raadpleging te Halle
Bergensesteenweg 67 – 1500 Halle
02 614 95 00
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