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PSYCHIATRISCHE SPOEDGEVALLENDIENST (locatie: A.Z. Sint-Lucas Brugge)

Op de psychiatrische spoedgevallendienst kunt u terecht voor crisisevaluatie bij alle psychiatrische
urgenties.

Aanmelding
De aanmelding gebeurt op eigen initiatief of na doorverwijzing van de huisarts.
De psychiatrische crisisevaluatie vindt plaats in het A.Z. Sint-Lucas door de arts van wacht (psychiater
of assistent).
Medewerkers




Dr. Stefaan Geerts
Dr. Philippe Snauwaert
Arts-assistent

psychiater
psychiater
arts-specialist in opleiding

Contact



Enkel tijdens de kantooruren (tussen 8.00 en 18.00 uur): aanmelden op de
spoedgevallendienst van het A.Z. Sint-Lucas.
Buiten deze uren (vanaf 18.00 uur en tijdens het weekend): aanmelden op de
spoedgevallendienst van het A.Z. Sint-Jan waar de poortwacht de dienst EPSI inlicht (Eenheid
voor Psychiatrische Spoedinterventie). Dit is de gezamenlijke psychiatrische spoedgevallendienst
van het A.Z. Sint-Lucas en het A.Z. Sint-Jan.

Verzorging
Bij organische complicaties wordt zo snel mogelijk actie ondernomen om verdere organische schade
te voorkomen en de organische toestand te stabiliseren.

algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge › T 050 36 91 11 › F 050 37 01 27 › info@stlucas.be › www.stlucas.be

Indicatiestelling
Bij een stabiele organische toestand en voldoende aanspreekbaarheid volgt binnen het uur een
psychiatrische intake met het oog op het maken van een eerste schets van de problematiek (huidige
decompensatie tegen de achtergrond van een ruimere (hetero)anamnese). Deze psychiatrische intake
mondt idealiter uit in een voorlopig te volgen strategie. De strategie kan zowel door de patiënt, door
eventuele belangrijke derden, als door de psychiater onderschreven worden. Deze voorlopige
strategie kan putten uit ons eigen behandelingsaanbod (polikliniek psychiatrie of kortdurende opname
psychiatrie met op termijn de mogelijkheid tot opname in het dagziekenhuis - zie de betreffende
folders) of kan een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde setting inhouden. Uitzonderlijk
helpt de sociale dienst bij deze doorverwijzing of fungeert de Crisisinterventiegroep (KIG) als ultiem
vangnet.
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