PAAZ

Dagbehandeling PAAZ

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Bij psychische problemen kunt u behandeld worden op de afdeling PAAZ
(Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis). De PAAZ biedt poliklinische
behandeling, dagbehandeling, ambulante begeleiding, thuisbegeleiding
en opname. Op de PAAZ vinden we gastvrijheid en kwaliteit belangrijk.
Dit betekent dat we snel bereikbaar zijn en proberen u zoveel mogelijk
in te plannen bij dezelfde behandelaar(s). Op de polikliniek PAAZ
werken psychiaters, gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen en
medewerkers van het secretariaat.

Wat is de dagbehandeling?

Bij de dagbehandeling wordt gewerkt in groepen. Dagbehandeling is 3 dagen
per week mogelijk van 9:00 tot 15:00 uur. In het kennismakingsgesprek wordt
met u besproken wat er tijdens een week gebeurt. De samenstelling van de
groepen kan per dag verschillen.
Ook hebt u regelmatig individuele gesprekken met de psychiater.

Voor wie is de dagbehandeling?

De dagbehandeling is voor mensen van 18 jaar en ouder die last hebben van
psychiatrische klachten. Ook kunnen uw lichamelijke klachten een psychische
oorzaak hebben en andersom. Sommige mensen komen in de problemen
door de manier waarop ze met de dingen omgaan.

Gang van zaken bij de dagbehandeling

De psychiater verwijst u naar de dagbehandeling. U wordt uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken we met u de
klachten en worden er afspraken gemaakt over het doel van uw behandeling.

Wat houdt de behandeling in?

Het doel van de behandeling is dat uw klachten verminderen en u het
gewone leven beter aankunt. De behandeling bestaat uit groepstherapie en,
als het nodig is, wordt u met medicijnen behandeld.
Het kan ook belangrijk zijn dat uw partner of andere naastbetrokkenen bij
sommige gesprekken aanwezig zijn.
Regelmatig wordt de voortgang van de behandeling met u besproken en
worden de behandelafspraken bijgesteld.

Bereikbaarheid PAAZ

Op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur zijn de behandelaren van de
dagbehandeling PAAZ via het secretariaat te bereiken.
Telefoonnummer: 0515 - 48 80 60.

Vragenlijst

Om een compleet beeld te krijgen van uw klachten, gebruiken we naast het
intakegesprek ook digitale vragenlijsten.
Het invullen van de vragenlijsten zal tijdens uw behandeling een paar keer
worden herhaald.
Wij vragen hierin uw medewerking.

Tenslotte

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling.
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u op werkdagen
contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek PAAZ.
Telefoonnummer: 0515 - 48 80 60.
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