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Voorwoord 

 

Welkom op de zorgeenheid van de Volwassenenpsychiatrie 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! Om deze reden staan natuurlijk 

onze teamleden je 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 PAAZ (F0). 
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Voorstelling van de volwassenenpsychiatrie 

 

De PAAZ heeft in eerste instantie een opnamefunctie voor patiënten in crisis. Ze 

neemt het over wanneer patiënt en/of zijn omgeving falen in het handhaven van een 

dagelijks bevredigend functioneren. Ze poogt de autonomie van elke individuele 

patiënt maximaal aan te spreken en te herstellen. Er wordt een verbeterd integratief 

vermogen en een verhoging van de draagkracht beoogd. De doelstelling is de patiënt 

zo ver te brengen dat hij terug zelf in staat is om in zijn eigen omgeving te 

functioneren. Er wordt dus geen persoonlijkheidsverandering als doelstelling gesteld.  

We doen dit door patiënten op de afdeling een veld van interacties, zowel met het 

team, met medepatiënten, met derden - zowel individueel als in groepsverband - aan 

te bieden waarin zij positieve ervaringen kunnen opdoen op verschillende vlakken 

(praten, samenleven, handelen, bewegen, zorgen). Op die manier kunnen zij zichzelf 

terugvinden en herontdekken. Het is een ‘beschuttend’ milieu waarin patiënten zich 

gedragen voelen, met respect behandeld en met begrip benaderd.  In deze sfeer 

kunnen ze zelf ook weer via anderen (medepatiënten, voor derden, voor teamleden) 

betekenis verwerven en betekenisvol worden. De afdeling is opgebouwd rond een 

gemeenschappelijke leefruimte met 32 bedden waarvan 2 isolatiekamers. De 

buitendeur van de afdeling bestaat uit een gesloten-open deur.  Dit houdt in dat men 

niet zomaar kan binnen en buiten stappen, zodat onze afdeling wat rust en 

bescherming kan bieden.  Deze deur wordt buiten de therapie-uren op eenvoudige 

vraag aan de verpleegkundigen geopend.  Wanneer de psychiater beslist dat een 

patiënt de afdeling nog niet of niet alleen mag verlaten, geldt deze regel echter niet. 

Het therapieprogramma loopt enkel op weekdagen.  De steunende en activerende 

therapieën zijn gericht op het herstel van de ik-sterkte.  Het aangeboden 

therapeutisch programma biedt structuur en is anti-regressief. 

 

 

Het PAAZ-team bestaat uit: 

 

- Psychiaters  Dr. W. De Queker (Medisch diensthoofd) 

   Dr. H. Verslegers 

   Dr. J. De Bie 

   Dr J. Barbier 

   Dr. Stagiair(e) 

- Hoofdverpleegkundige 

- Adjunct-hoofdverpleegkundige 

- Psychiatrisch verpleegkundigen 

- Sociaal verpleegkundige 

- Psychologen 

- Ergotherapeuten 

- Psychomotorische therapeuten 

- Casemanagers 
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- Logistiek assistenten 

De opdracht  

 

Door de context van een 2de lijn ziekenhuis zullen verblijven eerder kort zijn , omdat 

de 3de lijn (psychiatrische ziekenhuizen enz.. ) bedoeld is voor langdurige 

behandelingsverblijven.  

 

De doelgroep  

 

Mede door de instroom vanuit de spoedafdeling, TEPSI, algemene afdelingen, 

psychiatrische thuiszorg, geplande opnames, … , is onze opnamedienst gericht op 

een brede diversiteit van pathologieën . 

 

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 psychiatrisch 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 psychoanalytisch ‘taalgebruik’ 

gehanteerd.  Zowel het gebruik van bepaalde termen (‘containment, 

tegenoverdracht, mentalisatie, innerlijke objecten, splitsingen…) als de manier hoe 

we tegen een 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 
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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 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 tov. 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. 
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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. 

 

Het werken met (en in) groepen 

 

De inschakeling in één van de groepen 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 0  

Deze patiënten zijn (nog) niet ingeschakeld 

1. Isolatiebeleid: isolatie op de isolatiekamer. 

2. Kamerbeleid: omwille van somatische (bed)verzorging. 

3. Individueel beleid: geïndividualiseerd structuuraanbod. 

4. Wachtkamerfunctie: patiënten waarbij nog geen beleidsmatige afspraken zijn 

gemaakt of patiënten bij wie een doorverwijzing zonder inschakeling werd 

afgesproken. 

 

Groep 1  

Het ego van de patiënt wordt overheerst door een psychotisch proces. De 

egofuncties van de patiënt worden door de hulpverleners ondersteund en worden 

deze geactiveerd door de therapeuten als een vorm van hulpego. 

 

Patiëntvariabelen: desintegratie van het ego, zich manifesterend als een gestoorde 

realiteitstoetsing.  Patiënt heeft wel minimale, basale communicatiemogelijkheden, zij 

het (soms) op pre-verbaal niveau. 

 

Groep 3 

De realiteitstoetsing van de patiënt is aanvaardbaar hersteld, de uitvoerende 

mogelijkheden zijn intact. Op therapeutisch vlak ligt het accent op herstel in 

symptomatisch zin. De therapeut/hulpverlener ondersteunt het ego van de patiënt 

partieel met een focus op zelfcontrole, begrenzing en structuur. 
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Patiëntvariabelen: in contact met anderen vertoont de patiënt een beperkte of 

kwetsbare integratie.  De angst- en stresstolerantie is beperkt of ingeperkt en het ego 

van de patiënt wordt (nog) vlug overspoeld.  Soms vertoont de patiënt ingeperkte 

intellectuele mogelijkheden.  Dikwijls zijn de reflectieve mogelijkheden beperkt of 

aangetast. 

 

Groep 4  

De realiteitstoetsing is intact, er zijn minstens minimale zelfreflectieve mogelijkheden. 

Therapeutisch ligt de focus op het stimuleren van interactionele dynamiek met een 

minimale ego-ondersteuning door de therapeuten. 

 

Individuele modules 

 

Het werken met modules kan gezien worden als een manier om meer tot een  

holding-environment te komen op de PAAZ.  Er wordt gebruik gemaakt van 5 

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 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 buiten de visie, vijf modules:     

 crisis: de patiënt is niet inschakelbaar in groep en behoeft intensieve 

opvolging/structuur/toezicht/beveiliging. 

 observatie: bij diagnostische vragen of bv. bij behandeling om 

medicamenteuze veranderingen te evalueren. 

 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   

 opvang: het regelen van een opvang staat centraal of bv. de somatische zorg 

staat op de voorgrond 

  ontslag: vanaf het ogenblik dat een concrete ontslagdatum is afgesproken 

met de patiënt 
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Dagindeling van de verpleegkundigen 

 

06u45 Begin A dienst 

Briefing door de nachtdienst  

07u00 Medicatiecontrole van 8u-12u-15u 

Nalezen EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) 

07u30 Wekken van patiënten 

Bloedafname 

Ondersteuning bij dagelijks toilet 

08u00 Maaltijdkarren klaarzetten + eventueel hulp bieden 

Patiëntenbespreking 

09u10 Medicatiebedeling 

09u25 Uitnodigen voor therapie 

09u30 Start eerste therapie 

Briefing verpleegkundig team 

Aanpassingen vanuit de ochtendbriefing uitvoeren 

10u30 Pauze patiënten 

10u45 Start tweede therapie 

Mogelijkheid tot ingeven rapportages 

Verpleegkundig dossier aanvullen 

11u45 Middagpauze patiënten 

Medicatiebedeling 

Maaltijdkarren klaarzetten + eventueel hulp bieden 

Middagpauze verpleegkundige (30 min personeelsrefter) 

12u55 Uitnodigen voor therapie 

13u00 Start derde therapie 

13u30 Start B dienst 

Briefing verpleegkundig team 

14u00 Pauze patiënten 

14u15 Medicatiecontrole 18u-21u 

Medicatiebedeling 15u door de A-dienst/B-dienst 

14u30 Start vierde therapie 

Mogelijkheid tot invullen/nalezen EPD 

15u15 Einde A-dienst 

15u30 Einde therapiesessies 

17u15 Medicatiebedeling 

Voorrijden maaltijdkarren + eventueel hulp bieden 

Uitdelen menubladen 

17u 45 Avondmaal personeel op de afdeling 

18u30 Start bezoek 

20u00 Einde bezoek 

Eventuele verzorging / Inspuitingen  

Invullen EPD/ verpleegkundig dossier 
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21u00  Start medicatiebedeling 

Hulpbehoevende patiënten installeren voor de nacht 

21u45 Start N-dienst 

Briefing naar nachtdienst 

22u00 Einde B-dienst 

 

Het spreekt voor zich dat volgende items gedurende heel de dag kunnen voorkomen:   

 Opnames/ontslagen 

 Parameter controle 

 Individuele gesprekken 

 Onderzoeken 

 Ondersteunen familie 

 Koffie zetten 

 Overleg met dokters 

 Aanvullen EPD / verpleegkundig dossier / briefingsblad 

 
Enkele nuttige weetjes 
 
Wat kledij betreft dragen wij gewone kledij. We geven de mogelijkheid om blauwe 

polo’s te dragen, maar dit is ieder zijn keus. 

Als verpleegkundigen hebben wij een voorbeeldfunctie, en verwachten wij dit ook 

van onze stagiairs.  

 

Op de afdeling werken we met patiëntentoewijzing. Patiënten worden verdeeld over 

drie groepen: A, B en C.  Iedere groep heeft zijn verantwoordelijke verpleegkundige, 

die instaat voor de totaalzorg van zijn patiënten.  

 

Elke dag is er bezoek van 18.30 uur tot 20.00 uur. 

Op woensdag, zaterdag, zon– en feestdagen is namiddagbezoek van 15.00 uur tot 

17.00 uur. Op zondagvoormiddag is er eveneens bezoek van 10.30 uur tot 11.30 uur. 

 

Woensdag vindt de afdelingsvergadering plaats, vanaf 09u00. 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. 

 

We vragen om de dienst te contacteren voor de start van de stage om de eerste 

afspraken te maken.  Dit kan op het nummer: 089 32 56 71 

 

 
 

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

 


