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OPNAME ILLEGALE DRUGS

De opname illegale drugs is een kortdurende, residentiële en multidisciplinaire behandelmodule, met
een specifiek gefaseerd en expliciet zorgtraject. Er is een capaciteit van maximaal drie patiënten van
ten minste 17 jaar die illegale middelen gebruiken en daarnaast beantwoorden aan specifieke
opnamecriteria, zoals voldoende introspectief zijn en enige vrijheidsmarge hebben t.o.v. het gebruik.
De opname gebeurt op de afdeling psychiatrie en conform de algemene behandelfilosofie zoals
beschreven in de folder ‘opname psychiatrie’.

Aanmelding
De opname gebeurt meestal op doorverwijzing van de EPSI-CrEM (Eenheid voor Psychiatrische
Spoedinterventie Crisiseenheid Middelen). De Crisiseenheid Middelen is een gezamenlijk initiatief van
het A.Z. Sint-Jan en het A.Z. Sint-Lucas. Deze crisiseenheid is gelokaliseerd in het A.Z. Sint-Jan. Ook
de huisarts of andere doorverwijzers kunnen iemand aanmelden.
Medewerkers




Dr. Philippe Snauwaert
Dr. Stefaan Geerts
Arts-assistent
Secretariaat psychiatrie

psychiater
psychiater
arts-specialist in opleiding
tel. 050 36 52 15 en fax 050 36 52 16




Marleen Vincke
Nele Knockaert
Verpleegeenheid psychiatrie

hoofdverpleegkundige
referentieverpleegkundige
tel. 050 36 98 00




Marc Vermander
Dankaart Elst

psycholoog – individuele gesprekken
psycholoog – koppel- en gezinsgesprekken




Katrien Cnockaert
Isabelle Derous

sociaal verpleegkundige
sociaal verpleegkundige



Anouschka Lewylle, Els Vanhoutte, Eveline Praet

ergotherapeuten



Tine Verleyen

bewegingstherapeute
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Indicatiestelling en behandeling
Opnamecriteria






minimumleeftijd 17 jaar
voldoende introspectief vermogen, enige vrijheidsmarge t.o.v. het problematische gebruik, het
gebruik en de overlast erkennen en bereid zijn hierin eigen verantwoordelijkheden op te nemen,
het gebruik kunnen in vraag stellen
alle illegale producten, met uitzondering van heroïne
geen substitutietherapie
maximale capaciteit: drie bedden

Zorgtraject
Voor opname
 aanmelding wordt op de briefing
besproken
 op dagelijkse briefing bespreking
aanmelding
 gemotiveerde teambeslissing of patiënt al
dan niet op intake kan komen
 telefonisch antwoord aan de doorverwijzer
Fase 1: indicatie (1-2 dagen)
 psychiatrische intake
 psychologische intake
 verpleegkundige zorg
 controle vitale parameters
 urine- en bloedafname
 ECG
 afdelingsgebod
 bezoek enkel na contact met teamlid
 terugverwijzing kan










ergotherapie
sociale enquête
uitnodigen significante derde
formuleren van doelstellingen
opstellen van individuele afdelingsregels
diagnostische verfijning
medicamenteuze aanpassing
terugverwijzing kan

Fase 3: behandeling
 verdere opname psychiatrie
(zie folder ‘opname psychiatrie’)
 dagziekenhuis
(zie folder ‘dagziekenhuis psychiatrie’)
 polikliniek psychiatrie
(zie folder ‘polikliniek psychiatrie’)
 doorverwijzing therapeutische
gemeenschap
 doorverwijzing psychiatrisch ziekenhuis
 terugverwijzing kan

Fase 2: observatie (14 dagen)
■
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