PAAZ

Uw verblijf op de psychiatrische afdeling

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

U bent opgenomen op de psychiatrische afdeling van het Antonius
Ziekenhuis. Deze folder geeft u informatie over uw verblijf. Sommige
psychiatrische aandoeningen kunnen het best behandeld worden als u wordt
opgenomen. Dat geldt bijvoorbeeld bij een acute crisis waardoor u tijdelijk
niet voor uzelf kunt zorgen. De opname is altijd tijdelijk en duurt zo kort
mogelijk. Onze behandeling is erop gericht u te ondersteunen, te begeleiden
en te behandelen tot u weer naar huis kunt. Meestal wordt na een opname
de behandeling op een andere manier voortgezet, bijvoorbeeld poliklinisch of
in dagbehandeling.
De psychiatrische afdeling is onderverdeeld in twee afdelingen:
• Volwassenenafdeling met 12 bedden.
• Ouderenafdeling met 8 bedden.
Beide afdelingen hebben een open karakter.
U krijgt te maken met een aantal verschillende hulpverleners:
• Verpleegkundigen
• Ziekenverzorgenden
• Psychiaters
• Psychologen
• Activiteitenbegeleiders
• Creatief therapeuten
• Een psychomotore therapeut
• Geestelijk verzorgers
• Secretaresses

De opname is vrijwillig

Op de psychiatrische afdeling is plaats voor maximaal 20 patiënten, in één- en
tweepersoonskamers. U hebt veel vrijheid en verantwoordelijkheid, wij
bieden vooral structuur en begeleiding.

Van begin tot eind

Het opnamegesprek
Als u wordt opgenomen, voert u een opnamegesprek met een
verpleegkundige en een psychiater. Het is prettig wanneer daarbij een
familielid, vriend, vriendin of een goede bekende aanwezig is. We proberen
er met elkaar achter te komen welke problemen geleid hebben tot een
opname. De behandeling start zo snel mogelijk na de opname en duurt
zo kort mogelijk. Tijdens dit gesprek wordt vastgelegd wie uw en onze
contactpersoon en wettelijk vertegenwoordiger is.

Het behandelplan
U krijgt informatie over de mogelijke behandeling. De behandeling wordt in
overleg met u bepaald. De afspraken komen in een behandelplan te staan. Als
het nodig is, worden medicijnen voorgeschreven.
Teambespreking
De medewerkers bespreken regelmatig de voortgang van uw behandeling.
Wij vragen u dat ook zelf aan te geven, door u een formulier te laten invullen.
Dagprogramma
U volgt het programma dat in het behandelplan is afgesproken (dag/
afdelings/individueel programma). We overleggen met u over de voortgang
van de behandeling. Als het verloop van de behandeling het toelaat, kunt u
met weekend- en/of woensdagmiddagverlof. Dit gebeurt altijd in overleg.
Ontslag of vervolgbehandeling
Als opname niet meer nodig is, worden ontslag en de mogelijkheden van
vervolgbehandeling met u besproken.

Bezoekregeling

U kunt bezoek ontvangen op de onderstaande bezoektijden. U kunt onder
andere bezoek ontvangen vóór in de hal van de afdeling en in de centrale hal
van het ziekenhuis (Roefke). Als u de afdeling verlaat, moet u dit doorgeven
aan de verpleegkundige. In verband met de privacy van de patiënten is het
niet toegestaan om bezoek te ontvangen in de huiskamers, de slaapkamers en
de tuinen van de afdeling. In overleg is bezoek mogelijk buiten bezoektijden.

Dag
Morgen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag 10:30 - 11:30 uur
Zondag 10:30 - 11:30 uur

Middag

Avond

16:30 - 17:30 uur

19:00 - 20:00 uur

16:30 - 17:30 uur

19:00 - 20:00 uur

13:30 - 17:30 uur

19:00 - 20:00 uur

16:30 - 17:30 uur

19:00 - 20:00 uur

13:30 - 17:30 uur

19:00 - 20:00 uur

13:30 - 17:30 uur

19:00 - 20:00 uur

13:30 - 17:30 uur

19:00 - 20:00 uur

Telefoonnummers huiskamers:
Volwassenenafdeling: 0515 - 48 80 42.
Ouderenafdeling: 0515 - 48 80 41.

Tenslotte

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u deze stellen
aan de verpleegkundigen. U kunt hiervoor ook bellen met medewerkers van
de psychiatrische afdeling.
Telefoonnummer: 0515 - 48 80 31.
De psychiaters in het Antonius Ziekenhuis zijn:
Dhr. M. van den Berg
Dhr. P. Boswinkel
Mw. A.L. Krikke
Dhr. J.B.C. Mertens

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Telefoon
0515 - 48 88 88

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

www.mijnantonius.nl
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