psychiatrie

K5 ouderenpsychiatrie
Inleiding
U wordt/bent opgenomen op afdeling
4 oost in groep K5 van de ouderen
psychiatrie, ZGT locatie Almelo. In deze
folder vindt u informatie over:





groep K5
het behandelteam
het therapie programma
overige praktische informatie

Groep K5
U bent op groep K5 opgenomen. Binnen
deze groep is plaats voor 7 patiënten. U
verblijft hier 7 dagen per week. Middels
een vooropgezet programma werkt u
aan uw (persoonlijke) doelen.

- zowel herstel als acceptatie van het
functioneren
- snelle terugkeer naar thuissituatie en/of
woonsituatie/ en of vervolg behandeling
Het behandelaanbod bestaat uit:
 verbale therapie:
o dagopening
o weekendbespreking


vaktherapie:
o muziek therapie
o activiteiten therapie
o beweging/psychomotore
therapie



begeleiding van sociaal
psychiatrisch verpleegkundige/
maatschappelijk werk* bij onder
andere:
o financiën
o huisvesting/ passende
woonsituatie
o activerende begeleiding
(thuiszorg)
o zinvolle dagbesteding
o sociale contacten



spreekuur psychiater (individueel)

Behandelduur
De duur van uw verblijf op de groep is,
afhankelijk van het doel en de
individuele behandelafspraken,
maximaal 3 maanden.

Het behandelteam
Het behandelteam bestaat uit een
psychiater, verpleegkundigen en diverse
therapeuten zoals activiteiten- en
bewegingstherapeuten, maatschappelijk
werkers en sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen, zorgassistente, coassistenten, en HAIO’s (huisarts in
opleiding)

Behandeling
Uw behandeling is onder andere gericht
op:
 diagnostiek
 stabilisatie
 instellen medicatie
 ondersteuning bij:

* hiervoor is een indicatie vereist.

Het ochtendoverleg
Dagelijks vindt er een ochtendoverleg
plaats, waarin uw 24-uurs zorg
besproken wordt, door het
bovenstaande behandelteam. Minimaal
één keer per week spreekt u uw
behandelaar.
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De mogelijkheid bestaat dat uw eigen
psychiater niet de behandelende
psychiater zal zijn op de afdeling.
Per drie weken wordt u besproken in
een multidisciplinair overleg. Indien
nodig worden behandeldoelen
bijgesteld. Door het invullen van een
evaluatieformulier, heeft u een eigen
inbreng.

Het therapieprogramma
Voor een overzicht van het
therapieprogramma van de K5
verwijzen wij u naar de ingesloten
bijlage.

Bezoektijden
maandag tot en met vrijdag
18.00 - 20.00 uur
zaterdag en zondag
10.30 - 12.30 uur
14.30 – 19.30 uur
De huiskamer is vanwege de privacy
van medepatiënten niet geschikt als
bezoekruimte. Dit geldt ook voor de
slaapkamers.

Algemene afdelingsregels en
adviezen:
o

o
o

in het ziekenhuis geldt een
algemeen rookverbod. Roken is
alleen toegestaan in de rookruimte,
route 0.8 op begane grond van het
ziekenhuis.
alcohol en drugs zijn ten strengste
verboden.
wij adviseren u geen waardevolle
spullen mee te nemen.

Vragenlijsten
Binnen de psychiatrie van ZGT wordt het
effect van elk traject (polikliniek, kliniek
en/of deeltijd) binnen uw behandeling
gemeten.

Met als doel patiëntgerichte zorg,
kwaliteitsverbetering en betere
behandeluitkomsten.
De uitkomsten van de vragenlijst wordt
tijdens uw afspraak met de psychiater of
psycholoog met u besproken.
Bij afronding van elk traject (polikliniek,
kliniek en/of deeltijd) ontvangt u een
vragenlijst waarin u vragen kunt
beantwoorden of u tevreden bent geweest
over uw behandeling.
De meeste vragenlijsten zijn digitaal te
benaderen. U ontvangt een mail met de link
als u een vragenlijst moet invullen.

Waar kunt u terecht met uw
vragen?
Vragen over uw voortgang kunt u zowel
aan uw psychiater als aan de
verpleegkundigen stellen.
Ten aanzien van het verstrekken van
informatie aan derden bestaat voor alle
medewerkers van de afdeling een
geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken
alleen informatie aan anderen (eerste
contactpersoon) met uw medeweten en
instemming.

Ten slotte
Middels deze folder hopen wij u voldoende te
hebben geïnformeerd. Mocht u of uw
contacpersoon nog vragen hebben, kunt u
terecht bij de verpleegkundigen.
Telefoonnummer afdeling 4 oost
ZGT locatie Almelo: 088-708 55 70.

Adres gegevens
ZGT locatie Almelo
Afdeling 4 oost
t.a.v. ..…….
Postbus 7600, 7600 SZ Almelo
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