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Voorwoord 

 

Welkom op de zorgeenheid van de dagkliniek psychiatrie van het Ziekenhuis Oost-Limburg. 

Wij willen je graag opnemen in ons team. 

 

Met deze brochure willen we jou wegwijs maken op onze eenheid. Belangrijk om weten is 

dat deze brochure niet alles omvattend is. Onze teamleden staan je natuurlijk graag bij 

indien je extra uitleg of hulp nodig hebt. Zo kan je jezelf verder verdiepen in de 

zorgverstrekking die binnen onze dienst en het therapeutisch denkkader verleend wordt. 

 

In deze brochure vind je een beknopte uitleg betreffende de dagkliniek psychiatrie. 
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Voorstelling van de dagkliniek 

 
 

1. De afdeling 

De dagkliniek psychiatrie maakt deel uit van het psychiatrisch zorgaanbod in het Ziekenhuis 
Oost Limburg. Een dagklinische behandeling kan een functie vervullen waardoor een 
volledige hospitalisatie/opname vermeden kan worden of de overgang van een volledige 
hospitalisatie naar de thuissituatie geleidelijk aan kan verlopen. Op deze manier krijgt de 
patiënt de kans om deeltijds deel te nemen aan de therapieën en deeltijds te investeren in de 
familiale en sociale omgeving. 
Om de afdeling te bereiken moet men de signalisatie van de bruine B volgen naar afdeling 
B05. 

           
 

2. Het team 

Op deze afdeling wordt gewerkt met een multidisciplinair team bestaande uit: 
 

 Psychiater: Dr. J. Barbier 

 Adjunct hoofdverpleegkundige 

 Sociale verpleegkundigen 

 Psychiatrische verpleegkundigen 

 Psychologen 

 Psychomotorische therapeuten 

 Ergotherapeuten  

 

 
3. De werking 

Doelgroep 
 

 De minimumleeftijd is 18 jaar. 

 Mensen die het gevoel hebben vast te lopen in één of meerdere aspecten van hun 

leven (werk, studies, relaties,…) en op zoek zijn naar nieuwe perspectieven. 

 Concrete indicaties kunnen zijn: depressie, relationele problemen, 

psychosomatische klachten, angst, levensloopproblemen, …  

 Druggebruikers behoren niet tot de doelgroep, tenzij er zich een andere 

psychiatrische indicatie tot behandeling aandient.  

 
Intakeprocedure 
 

 Mensen melden zich aan op eigen initiatief of na doorverwijzing door huisarts, 

psychiater, CGG, PAAZ, … 

 Er vindt eerst een intakegesprek bij de psychiater plaats om hulpvraag in kaart te 

brengen 

 Indien de patiënt in aanmerking komt voor de dagkliniek, volgt een tweede intake. 

Ditmaal is er een kennismakingsgesprek bij de psycholoog die de anamnese en 
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behandelingsdoelstelling met patiënt(e) concreter maakt. Nadien worden de 

praktische afspraken overlopen bij een verpleegkundige. 

 Vervolgens volgt een nieuwe afspraak bij de psychiater waar samen met de 

patiënt(e) beslist wordt tot al dan niet starten van een dagklinische behandeling. 

Patiënten kunnen enkel op maandag in de behandeling instappen. 

 

Doelstelling 
 

 Het geheel van de afdeling wordt beheerd als een leef- en werkgemeenschap waarin 

de patiënten zoveel mogelijk zelf participeren. Het verwoorden van ervaringen 

opgedaan op de verschillende plaatsen staat centraal en is een doel op zich.  

 De dagkliniek beoogt een intensieve, psychotherapeutische en milieutherapeutische 

behandeling te bieden, gericht op het herstel van autonoom psychisch functioneren 

en vermindering van klachten en algemeen psychologische regressie. 

 De behandeling begint met een termijn van 6 weken en wordt dan om de 4 à 5 

weken geëvalueerd. 

 

Het werken met (en in) groepen 

 

De inschakeling in 1 van de 3 therapiegroepen gebeurt op basis van de ik-sterkte of het ego-

functioneren van de patiënt. Voorbeelden van deze ego-functies: realiteitstoetsing, 

frustratietolerantie, vermogen tot reflectie, afweermechanismen. Deze ontwikkeling is 

dynamisch. Patiënten kunnen dus van groep veranderen afhankelijk van hun functioneren.  

 
Groep 5: alle psychiatrische en psychische problemen waarbij ondersteuning en 
structuratie centraal staan. 

Doelstelling:  
- Nadruk ligt op de maximale ondersteuning van de egofuncties 

- Actief begeleiden bij activatie, dagstructuur, socialisatie en verwoorden 

- Actief begeleiden bij het terug kunnen functioneren in de eigen omgeving, bij het 

zoeken van aangepaste daginvulling en van nazorg. 

Programma:        
- Samen doen 

- Concreet 

- Hier en nu 

- Structuur 

- Ontdekken 

- Nadruk op helpen 

 
Groep 6: alle psychiatrische en psychische problemen waarbij herstel en 
ondersteuning centraal staan. 

Doelstelling: 
- 5+ 

- Meer en beter zelfstandig functioneren 
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- Nadruk op het zo snel mogelijk de autonomie en -mogelijkheden van de 

patiënten herstellen en versterken 

- Stimuleren van socialisatie, dagstructuur, activatie en verwoorden 

- Stimuleren van het terug kunnen functioneren in de eigen omgeving het 

zoeken naar een aangepaste daginvulling (bv. werkoriëntatie) en nazorg 

Programma: 
- Nadruk op de ervaring van controle over het eigen functioneren, 

gestructureerde sessies 

- Nadruk op hoe 

 

Groep 7: alle psychiatrische en psychische problemen waarbij de nadruk ligt op de 
verklaring van het eigen functioneren 

Doelstelling: 
- Groep 6+ 

- Het in vraag stellen van zichzelf, het eigen functioneren 

- Stimuleren van verwoorden, reflectie en introspectie 

- Deze patiënten zijn autonomer in functioneren dan groep 5 en 6 

Programma: 
- Minder structuur vanuit het programma geboden (meer psycho, creatieve 

therapie en andere invulling PMT) 

- Nadruk op het waarom 

 

 
Aantal deelnemers per therapiegroep 
 
Omwille van de groepswerking:  
 

 Een therapiegroep wordt opgestart vanaf 4 deelnemers.  

 Een bestaande groep blijft wel voortlopen bij 3 ingeschreven patiënten.  

 Wanneer er nog 2 patiënten in een groep ingeschreven zijn wordt deze tijdelijk 

onderbroken tot zij met 4 kunnen (her)opstarten.  

 Wanneer er slechts één iemand aanwezig is in een groep gaan de sessies niet door.  

 Elke groep bestaat uit maximaal 7 deelnemers.  

 Patiënten engageren zich om 4 dagen per week te komen van 8u30-16u (maandag, 

dinsdag, donderdag, vrijdag) 

 

 

Individuele modulen 

 

Het werken met modulen kan gezien worden als een manier om meer tot een  holding-

environment te komen op de dagkliniek. Er wordt gebruik gemaakt van 3 modules. Met de 

hulp hiervan kan er voor meer duidelijkheid gezorgd worden wat juist de doelstellingen van 

de patiënt zijn gedurende de opname. Het heeft verschillende functies: begrenzing, het 
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krijgen van meer uniformiteit in de verschillende disciplines, ook het meer particuliere krijgt 

meer een plaats. Hierdoor kan de patiënt meer specifiek en ‘op maat’ gedragen worden. 

Daarom hanteren we drie modulen:  

 observatie: bij diagnostische vragen 

 behandeling: de manier waarop kan erg verschillend zijn. Voorbeelden: 

o medicatie(-aanpassing) 

o activatie/structuratie 

o herstel/ondersteuning: de tijd en de sociale omgeving de kans geven om 

herstel te bewerkstelligen 

o verbalisatie/introspectie 

 ontslag: vanaf het ogenblik dat een concrete ontslagdatum is afgesproken met de 

patiënt, kan men de nazorg actualiseren. 

 

 

De visie en denkkader van de volwassenenpsychiatrie ZOL 

 

We vertrekken in onze afdelingsfilosofie vanuit een biopsychosociaal model met een 

psychodynamische grondhouding. We zijn ervan overtuigd dat een residentiële behandeling 

op verschillende aangrijpingspunten inwerkt (tegelijkertijd of op elkaar volgend). Een te 

eenzijdige benadering heeft immers steeds zijn valkuilen: zo kan een te eenzijdige 

biologisch/medische benadering het belang van de persoonlijke levensgeschiedenis en de 

rol van de gehechtheid toedekken. Anderzijds heeft een te eenzijdige psychologische (of 

psychodynamische) benadering ook een aantal valkuilen, zoals het miskennen van het 

biologische aspect (aanleg) waardoor de juiste medicatie achterblijft. 

 

 

Het biopsychosociaal model 

Vanuit dit model kan een patiënt met een bepaalde (psycho)pathologie en persoonlijkheid 

opgevat worden vanuit een biologisch, psychologisch en/of sociaal perspectief. Het 

onderliggende idee is dat gedrag, in zijn ruime betekenis, beïnvloed wordt door deze drie 

factoren. 

- Biologie: de invloed van het lichaam op een persoon, zoals bijvoorbeeld bij een 

somatische aandoening of de aanleg die iemand heeft om een bipolaire stoornis te 

ontwikkelen. 

- Psychologie: de invloed van de geest op een persoon, bijvoorbeeld de manier 

waarop iemand over zichzelf denkt en voelt. Ook is de levensgeschiedenis belangrijk 

om mensen te begrijpen. 

- Sociaal: de invloed van de omgeving. 

 

Deze drie factoren zijn uiteraard nauw met elkaar verweven, maar afhankelijk van de 

problematiek van de patiënt zal het accent kunnen liggen op één van de 3 factoren. 

In het volgende hoofdstuk leggen we de focus op het ‘psycho’-gedeelte van het 

biopsychosociaal model en hoe we dit op een psychoanalytische manier inhoud en vorm 

proberen te geven. 
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Het psychodynamisch of psychoanalytisch denkkader 

Het psychoanalytisch denkkader wordt op verschillende manieren vorm gegeven om mee te 

werken. Zowel op individueel als op afdelingsniveau krijgt dit denkkader een bijzondere 

invulling en vorm. 

Op de PAAZ (opname-afdeling F0) wordt er bijvoorbeeld op afdelingsniveau 

psychoanalytisch gewerkt. De termen holding-environment en containment zijn hierbij 

belangrijke begrippen: er wordt steeds getracht om een ondersteunend milieu aan te bieden 

waarin een zekere mate van basisveiligheid en –vertrouwen kan (her)ontdekt worden, de 

mentalisatie en reflectie (terug) op gang kan worden gezet en innerlijke objecten bewerkt 

kunnen worden. Een goede dosering is hierin belangrijk: teveel containen en verzorgen kan 

averechts werken en de patiënt (nog) meer doen regresseren. Het proces zelf meer in eigen 

handen nemen en stilstaan bij zichzelf, zichzelf in vraag durven stellen en zelf aan de 

problemen werken, is essentieel. De psychiatrische verpleegkundige is hierin een basaal 

contactpersoon, helpt mee te werken aan een therapeutische basis door containment 

(helpen verwoorden en bespreken, het benoemen van ervaringen en gedachten) en holding 

(steun, uitleg geven, continue en geruststellende aanwezigheid, het stellen van grenzen) aan 

te bieden als onderdeel van een goede zorg. 

Hierbij kan de klemtoon van patiënt tot patiënt verschillen: het gaat om ‘voldoende goede 

zorgen’ aan te bieden en dit vereist een flexibele aanpak.  

 

Over alle zorgeenheden heen wordt er een psychoanalytische ‘taalgebruik’ gehanteerd. 

Zowel in het gebruik van bepaalde termen (‘containment, tegenoverdracht, mentalisatie, 

innerlijke objecten, splitsingen…) als de manier hoe we tegen crisis aankijken, zijn 

psychoanalytisch geïnspireerd.  Zo worden affecten en gedragingen dikwijls beschouwd en 

bepaald door onderliggende motieven en beweegredenen die we zelf (nog) niet kennen.  Het 

psychisch lijden kan op die manier begrepen worden in verband met de (ook 

vroegkinderlijke) levensgeschiedenis waarin zich bepaalde patronen herhalen. Verder wordt 

het psychisch lijden ook begrepen als een min of meer conflicterend samenspel van 

innerlijke krachten. Er wordt geluisterd naar verborgen betekenissen en naar onderliggende 

patronen die ten grondslag liggen aan gedachten, gevoelens en gedragingen. 

  

 

Basishoudingen voor het werken binnen deze visie 

 

Het werken in deze specifieke setting met een psychodynamische visie vraagt wat meer 

uitleg over enkele concepten. 

 

Overdracht is het beleven van gevoelens, strevingen, attitudes en fantasieën ten opzichte 

van iemand in het heden. Deze gevoelens etc. spruiten niet in de eerste plaats voort uit de 

reële relatie met deze persoon, maar zijn een onbewuste herhaling van reacties en patronen 

uit de (vroege) jeugd van de patiënt ten opzichte van belangrijke personen, ouders, broertjes, 

zusjes etc. Binnen een overdrachtsrelatie wordt een vroeger ontwikkeld 

gedrags/gevoelspatroon herhaald dat in het huidige leven inadequaat is geworden omdat het 

niet in overeenstemming is met de huidige realiteit. We spreken van een positieve of 

negatieve overdracht naargelang de kleur van de overgedragen gevoelens. 

Direct verbonden met de overdracht van de patiënt ten opzichte van de 

therapeut/hulpverlener is het concept ‘tegenoverdracht’ van de hulpverlener naar de patiënt 
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toe: wij ontwikkelen ook gevoelens ten opzichte van de patiënt. Belangrijk is je hiervan 

bewust te zijn. Dit worden ‘tegenoverdrachtsgevoelens’ genoemd. Het zijn niet direct bewust 

emotionele reacties en ze manifesteren zich vaak op een gecamoufleerde wijze! Uitingen 

hiervan zijn dromen, conflicten met patiënten, afwijkingen van het kader niet meer opmerken, 

erg positieve of erg negatieve reacties t.o.v. een patiënt ervaren… . 

 

Containment in een therapeutische relatie is het creëren van een psychische ruimte waarin 

elke communicatie, hoe verward en pijnlijk ook, opgevangen, vastgehouden en mentaal 

verteerd wordt door de therapeut. Dit heeft als doel de gevoelens van hun ondraaglijke 

kwaliteit te ontdoen, een vertaalbare vorm te laten aannemen en een plaats te geven in de 

belevingswereld van de patiënt. De uiteindelijke bedoeling is dat de patiënt door deze 

ervaring kan leren om zelf zijn angsten vast te houden en ermee om te gaan en om, na een 

tijd, deze containingfunctie te verinnerlijken. 

Bion’s begrip van containing legt de nadruk op het cognitieve ordenende aspect: angsten, 

gevoelens die de patiënt niet kan verdragen, neemt de therapeut in zich op en houdt ze bij 

elkaar. Nadien kan hij/zij ze transformeren en in een meer verteerde vorm terug te geven 

aan de patiënt zodat hij ermee kan omgaan. 

De term holding(-environment) van Winnicott legt meer het accent op het emotionele aspect: 

de therapeut handelt naar analogie met de moeder die haar kind houvast geeft en hem/haar 

zo behoedt voor allerlei beschadigingen. Holding legt relatief meer de nadruk op de zorg, 

beschermende grenzen en continuïteit in de beschikbaarheid van de therapeut. Hierbij is het 

van belang dat de therapeut zijn houding afstemt op het bevorderen van zelfstandigheid en 

autonomie. 

 

Weerstand noemen we al datgene in een patiënt dat zich binnen de psychotherapeutische 

setting verzet tegen het veranderen. Onder veranderen verstaan wij het opgeven van de 

symptomen. Symptomen zijn ontwikkeld om conflicten te maskeren en bepaalde angsten te 

verminderen. Veranderen wordt dan ook als beangstigend ervaren. Weerstand verwijst naar 

de processen waarmee de patiënt zich beveiligt tegen angst, pijn en dreiging. Weerstand 

heeft dan ook zeker een nuttige functie, die echter zijn doel voorbijschiet wanneer de vorm 

rigide wordt en de achterliggende gevoelens niet meer bereikbaar zijn. 

Weerstanden komen niet alleen bij de patiënt voor, maar ook bij de hulpverlener. Op zich is 

dat geen probleem, maar de weerstanden moeten wel herkend worden. 

 

 

Afweermechanismen zijn manieren om met aspecten van het zelf om te gaan die, als we ze 

bewust zouden ervaren, aanleiding kunnen geven tot ondraaglijke angst of psychische pijn.  

Om deze angsten te kunnen bedwingen, maken we gebruik van afweermechanismen of 

defensiemechanismen. 

Bij iedereen bestaat de nood om afweermechanismen te gebruiken. De vraag is alleen in 

welke mate en wanneer. Wanneer er teveel op een onveranderlijke wijze gebruik gemaakt 

wordt van defensiemechanismen, kan er rigiditeit ontstaan die kenmerkend is voor 

neurotische stoornissen. Wanneer deze defensies totaal ontbreken, kan er sprake zijn van 

een psychotische decompensatie. Een voorbeeld van een afweermechanisme is regressie. 

Regressie is het functioneren op een vroeger, meer primitief niveau. Patiënten regresseren 

onder stress naar fixatiepunten in de ontwikkeling. 
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Takenpakket verpleegkundige 

 

- Psychiatrische ziekteleer: medische en verpleegkundige aspecten; kennis van de 

problematiek van de patiënten. 

- Psychiatrische verpleging: observeren, rapporteren, gesprektechnieken. 

- ( ondersteunen, motiveren, confronteren, informeren,…), 

- Gespreksbegeleiding ( individueel, omgeving met o.a. kennis van het contextueel 

denken,…) 

- Kennis van psychofarmaca 

- Visie en filosofie van de afdeling: psychodynamisch denkkader 

- Observatie: Gericht observeren van verbaal en non-verbaal gedrag i.f.v het totaal 

functioneren van de patiënt ( op de afdeling, in de groep, in de sessies, naar de 

teamleden toe) 

- Rapporteren: Observaties correct en gestructureerd formuleren zowel schriftelijk als 

mondeling. 

- Medicatiebeleid: Juiste medicatie, juist tijdstip, juiste vorm, juiste dosis, toedienen aan 

de juiste patiënt. 

- Vertrouwensrelatie opbouwen: actief luisteren, ondersteuning, empathische houding, 

“ containen”. 

- Stimuleren van patiënten tot deelnemen aan de verschillende therapieën. 

- De onthaalfunctie: eerste opvangen en begeleiding, kennismaking, opname-

anamnese, rondleiding en informatie over de afdeling. 

- Het dragen van de afdeling: de afdelingsafspraken bewaken en zorgen dat deze 

duidelijk zijn, toezicht op de afdeling; het “er-zijn”. 

- Voorbereiding ontslag patiënt: vragen inventariseren, therapietrouw, afspraken 

doorgeven,… 

 

 
Sessies die door de verpleegkundige op de dagkliniek psychiatrie worden 
gegeven 
 

 DAGOPENER/WEEKOPENER 

o Samenkomen met de patiënten om de week/ dag te starten op dagkliniek 

o Patiënten kunnen hier met praktische vragen terecht (afspraak met psychiater, 

…) 

o Verder worden hier werkpunten benoemd voor de komende week waarbij 

patiënten eventueel hulp vanuit de patiëntengroep of vanuit het team kunnen 

vragen 

 DAGSLUITER/WEEKSLUITER 

o Hier wordt dagelijks nagegaan hoe de therapiedag verlopen is. De 

avondinvulling wordt overlopen. 

o Iedere vrijdag wordt de week samen afgesloten en worden de werkpunten 

geëvalueerd. 

 WEEKENDPLANNING/WEEKENDBESPREKING  

o Bij de weekendplanning gaat men trachten  een evenwicht te vinden tussen 

activiteiten en rust. 
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o Het is de bedoeling om de patiënt te activeren om dingen te ondernemen bv: 

vrijetijdsactiviteiten, bankzaken, huishoudelijk werk, contact met werk  

 ADL 

o Sessie gericht op het behouden of  heractiveren  van  activiteiten  uit het 

dagelijkse leven: koken huishoudelijke taken, informatie voeding,… 

 SPEL 

o Spel is een activiteit die de patiënten enerzijds een gevoel van ontspanning 

wil geven en die anderzijds aandacht heeft voor hun mogelijkheden 

betreffende interacties en sociale contacten. 

 ACTUA 
o Aan de hand van kranten, wordt er gepraat, geluisterd, gediscussieerd en van 

mening gewisseld over gebeurtenissen op actualiteitsvlak 

 PSYCHO-EDUCATIE 

o Psych-educatie is een therapie waarin de patiënten ervaringen kunnen 

uitwisselen rond herkenbare thema’s. Ze krijgen informatie aangereikt en er 

kunnen vaardigheden worden aangeleerd. 

 AFDELINGSVERGADERING 

o Iedere maandag vindt de afdelingsvergadering plaats, om 11.50 tot 12.05u  

o Suggesties, vragen van algemene aard en bemerkingen met betrekking tot 

het afdelingsleven kunnen er aan bod komen. Er wordt verwacht dat de 

patiënten en alle dienstdoende personeelsleden aanwezig zijn. Er wordt een 

verslag van gemaakt dat ter inzage op de afdeling wordt gelegd. 

 

 

Enkele nuttige weetjes 

Wat kledij betreft dragen wij dagdagelijkse kledij. 

Als verpleegkundigen hebben wij een voorbeeldfunctie en verwachten wij dit ook van onze 

stagiairs. 

We vragen om de dienst te contacteren voor de start van de stage om de eerst afspraken te 

maken. Dit kan op het nummer 089/325661 

 

 

 

Namens het hele team wensen wij je alvast een leerrijke stage! 

 


