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| DOELGROEP 

De afdeling staat open voor mannen en vrouwen met problemen gekoppeld aan misbruik of 

afhankelijkheid van middelen (alcohol, medicatie, legale en illegale drugs) en gedragsverslavingen. 

 

 

| BEHANDELINGSPRINCIPES 

 

Afhankelijkheid van alcohol, medicatie en/of andere drugs wordt beschouwd als een vicieuze cirkel. Het is 

een negatief verlopend proces met ernstige gevolgen op lichamelijk, sociaal, psychologisch en spiritueel 

vlak. 

De therapie stimuleert tot inzicht, aanvaarding, motivering en gedragsverandering. Deze behandeling 

wordt vooral gedragen door de groepswerking en een klimaat van openheid, eerlijkheid en onderlinge 

betrokkenheid. We streven ernaar om de familieleden actief te betrekken bij dit proces. 

Het psychotherapeutisch groepswerk is genderspecifiek en gebeurt in vier groepen. 

 

 

| AFDELINGSSTRUCTUUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatie zorgeenheid 

Voorbereiding op de groepstherapie 

- ontwenning: dit voornamelijk gericht op fysieke ontwenning en lichamelijke recuperatie;  

- diagnostische evaluatie a.d.h.v. een basisscreening: indien aangewezen door de arts kunnen bijkomende 

psychodiagnostische testen worden afgenomen; 

- motivatie versterken: doelstelling is om te werken met een intrinsieke motivatie; 

- inzicht in de huidige problemen: via het maken van opdrachten meer inzicht verwerven in de 

mechanismen van verslaving; 

- therapeutisch advies: er wordt individueel gekeken welk therapeutisch traject aangewezen is 

(groepstraject, module gedragsverslaving, ambulant vervolgtraject of een doorverwijzing). 

Crisisinterventie 

- ontwenning: voornamelijk gericht op het opvolgen van de lichamelijk ontwenning;  

- analyse van de terugval a.d.h.v. een hervalopdracht; 

- opstellen van een nieuw therapeutisch plan met aandacht voor hervalpreventie; 

- motivationeel proces in herstelfase. 

 

Therapeutische groepen (groep A, groep B, groep C, Kwadraat) 

Therapeutisch proces 

- oplossingsgericht denken: wat lukte tot nu toe wel om nuchterheid te handhaven? 

- sociale vaardigheden: werken rond assertiviteit, beleefdheid en eerlijkheid, respectvol met elkaar 

omgaan, feedback geven en hierop reageren. 

- realisatie van persoonlijke doelstellingen adhv opdrachten en de groepswerking; 

- emotionele controle: hoe gaan we om met moeilijke situaties/frustraties/leuke momenten? 

- voorbereiding ontslag: het ontslag hier voorbereiden, er kan contact opgenomen met het  
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werk indien nodig, samen kijken welke nazorg gepland kan worden. 

 

Voortgezette behandeling (groep D) 

Stabilisatieproces 

- ondersteuning om tot een duurzaam herstel te komen en groei te kunnen ervaren op de verschillende 

levensdomeinen 

- terugvalpreventie 

 

Nazorg  

Evaluatieproces 

- groepsnazorg op zaterdagvoormiddag. Vanuit de groepen A en C kunnen ook de partners deelnemen op 

zaterdagvoormiddag. Vanuit groep D kan familie aansluiten op de  avondvergadering; 

- zelfhulpgroepen zoals AA en SOS nuchterheid worden gestimuleerd; 

- individuele psychotherapie: er kan samen opzoek gegaan worden naar een individuele  therapeut. 

- relatie- of familietherapie: kan indien nodig van hieruit opgestart worden. 

 

 

| BIJKOMENDE ONDERSTEUNING 

 

Rookstop 

Groepssessies betreffende rookstop: elke woensdagnamiddag om 16.30 uur. 

 

Infogroep voor familie en netwerk 

Het doel  van deze infogroep is het aanbieden van psycho-educatieve sessies over 

verslaving/afhankelijkheidsstoornissen aan familieleden en belangrijke personen uit de context van de 

patiënten van Team Verslavingszorg. 

Ook voor andere afdelingen stellen we deze sessies op aanvraag open. 

 

We weten uit de literatuur en ook uit ervaring dat het informeren en het betrekken van de context van onze 

patiënten een belangrijke bijdrage levert aan hun herstelproces. 

De personen uit de context maken zelf ook een (soms lange) moeilijke periode door. Ze worden  

geconfronteerd met de verslavingsproblematiek van een naaste waarbij ze zich machteloos voelen. Ze 

kampen vaak met allerlei moeilijke gevoelens die in hun omgeving moeilijk bespreekbaar zijn. Kinderen 

vormen een heel kwetsbare groep. Wanneer de volwassenen in hun omgeving beter geïnformeerd zijn, dan 

kunnen de kinderen ook beter gesteund en begeleid worden in hun gezinssysteem. 

 

Deze psycho-educatieve sessies bestaan uit een reeks van 4 sessies die zich tweewekelijks herhalen. De data 

worden voor het hele jaar vastgelegd en gecommuniceerd. 

Sessie 1 betreft onze visie op verslavingsproblemen, de visie, structuur, en behandelingen van onze 

afdeling. 

In sessie 2 bespreken we de invloed van het verslavingsproces op de hersenen. 

Sessie 3 gaat over de invloed van verslaving op de omgeving. Wat is het effect van verslavingsgedrag op 

relaties en wat zijn mogelijke reacties van familieleden hierop; wat kan helpend zijn en wat niet? 

Sessie 4 behandelt het herstelproces, hervalpreventie en mogelijke effecten/reacties op herval tijdens het 

herstelproces. 

 

KOAP 

KOAP staat voor "Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsprobleem". Naar schatting krijgt 1 op 10 

kinderen te maken met een ouder die verslaafd is aan alcohol, medicatie en/of een andere drug. 

Binnen ons ziekenhuis hechten we veel belang aan de rol als ouder en willen we de patiënt ook versterken 

in deze rol. We willen ruimte en veiligheid bieden om met de patiënt in gesprek te gaan over zijn/haar rol 

als ouder en hem/haar begeleiden om de kinderen te informeren over de psychische kwetsbaarheid.  

Daarnaast willen we een kindvriendelijk ziekenhuis zijn. We voorzien een kinderhoek in de cafetaria, een 

kindvriendelijke tuin en we organiseren op regelmatige basis familienamiddagen (Pasen, Kerstmis,…).  
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Het aanbod dat we op onze afdeling hebben is een aanbod op maat van de patiënt en zijn/haar gezin. 

Kinderen die opgroeien in een gezin waar één of beide ouders een afhankelijkheidsprobleem hebben, 

kunnen meer stress ervaren en/of niet goed weten met wie en hoe ze hierover kunnen spreken. Ook voor 

ouders is het niet makkelijk om tijdens en na de opname hun rol in het gezin opnieuw op te nemen. Er kan 

met onze KOAP-medewerkers een gesprek georganiseerd worden met de patiënt om de situatie en de 

verwachtingen te bespreken. Nadien kan er een gesprek gepland worden met de kinderen, waar ze 

voornamelijk geïnformeerd worden over wat een afhankelijkheidsprobleem is en wat dit allemaal met zich 

mee kan brengen binnen het gezin en/of binnen de familierelaties. 

 

 

| TEAM 

Psychiaters | Dr. H. Peuskens | Dr. E. Santens 

Teamcoördinator TVZ 1 | Leen Bouvin 

Teamcoördinator TVZ 2 | Mady Smets 

 

Ons behandelteam bestaat uit psychiaters, hoofdverpleegkundigen, psychologen, verpleegkundigen, 

ergotherapeuten, psychomotore therapeuten, een pastoraal medewerker, een administratief bediende en 

maatschappelijk assistenten. Indien u vragen heeft, kan u contact opnemen met het behandelteam via het 

algemeen telefoonnummer 016/80.75.11. 

 

 

| OPNAME EN ONTHAAL 

Na een verkennend intakegesprek met de arts, word je telefonisch op de hoogte gebracht op welke datum 

en om hoe laat je verwacht wordt voor de opname op onze afdeling. De contactpersoon is één van de 

teamcoördinatoren. 

Om een vlot verloop te garanderen, meld je je op het afgesproken tijdstip aan het onthaal van ons 

ziekenhuis.  

 

 

| DRINGEND 

In afwachting van je opname kan je in dringende situaties terecht op de spoedafdeling van een algemeen 

ziekenhuis in je regio. 

 

 

| WAT BRENG JE MEE BIJ OPNAME?  

- Identiteitskaart 

- Je brengt geen medicatie mee, tenzij attest-plichtige medicatie of het attest van de mutualiteit.  

- Gelieve de medicatiefiche (in bijlage) ingevuld mee te brengen op de dag van opname. 

- Verwijsbrief van de huisarts of behandelend arts. Eventueel recente resultaten of verslagen van 

onderzoeken. 

- Contactgegevens (naam, adres, telefoon-nummer) van je huisarts, en een  vertrouwenspersoon 

- Toiletgerief 

- Handdoeken/washandjes 

- Nachtkleding, kamerjas, extra kleding en schoenen aangepast aan het seizoen voor buitenactiviteiten, 

sportkleding, sportschoenen 

- Beperkte som geld (waarborg voor de sleutel van je kleerkast bedraagt € 25) 

- Eventueel een extra hoofdkussen 

- Eventueel je draagbare computer + USB stick 

- Papier of schrift en schrijfgerief 

- Bij heropname: de witte afdelingsmap 

- Voorschot van € 400/€ 500 indien je een eenpersoonskamer wenst 
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| TELEFOON  

- Telefoneren kan uitsluitend buiten de therapie uren  

- 7 dagenregel (zie verder): eerste 3 dagen geen telefonisch contact mogelijk 

 

 

| BEZOEK  

- Omwille van het drukke programma is bezoek uitsluitend mogelijk tijdens de bezoekuren.  

 

Maandag | 18.00u tot 20.00u 

Dinsdag | 18.00u tot 20.00u 

Donderdag | 18.00u tot 20.00u 

Vrijdag | 18.00u tot 20.00u 

 

Woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen | van 14.00 u tot 17.00 u 

 

- Bezoek vindt plaats in de cafetaria en niet op de afdeling zelf, omwille van de rust en privacy van de 

andere groepsleden. 

- Voor sommige personen is er een ‘7- dagenregel’ van toepassing. Dit wordt tijdens het intakegesprek met 

de arts afgesproken, en houdt in dat je in de eerste 7 dagen tot jezelf en tot rust komt. De eerste 3 dagen 

is er geen contact mogelijk met mensen van buiten de afdeling (geen bezoek – geen telefoon/ 

GSM – geen post – geen laptop/tablet).  

- Bezoek en het verlaten van de afdeling kan pas na 7 overnachtingen. 

 

 

| WANDELING EN WEEKEND 

- Na 14 dagen kan je voor de eerste maal het domein van het ziekenhuis verlaten. 

- Wandelingen en weekends thuis worden systematisch opgebouwd, mede afhankelijk van het verloop van 

je verblijf. 

 

_ Eerste wandeling buiten het ziekenhuisdomein 

- Eerste wandeling (13.00 u tot 17.30 u is mogelijk vanaf de eerste woensdag, zaterdag of zondag die 

volgt op de 14de dag dat u opgenomen bent. 

 

_ Eerste weekend 

- Uw eerste weekenddag is mogelijk vanaf de eerste zaterdag, zondag of feestdag die volgt op de 21ste 

dag van opname. De patiënt mag 1dag naar huis zonder overnachting van 08u00 tot 20u00. 

- Wanneer het eerste weekend goed verlopen is, mag de patiënt de volgende 2 weekends naar huis van 

zaterdag 14.00 u tot zondag 20.00 u. 

- Na 42 dagen opname kan de patiënt telkens van een lang weekend genieten (vrijdag 16.30 u tot 

zondag 20.00 u). 

 

 

| CONTACTGEGEVENS VOOR OPNAME 

Algemeen telefoonnummer | 016 80 75 11 

 

Website | www.alexianentienen.be 
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| PATIËNTIDENTIFICATIE 
 

Patiëntveiligheid is een prioriteit in de Alexianen Zorggroep Tienen. Om ervoor te zorgen dat de juiste 

zorg aan de juiste patiënt wordt geboden (vb. medicatietoediening, bloedname, internistisch onderzoek, 

raadplegen of aanvullen van uw persoonlijk dossier…) en om onze patiënten in een noodsituatie correct te 

kunnen identificeren, wordt er door het team verslavingszorg gewerkt met identificatiebandjes. Een 

identificatiebandje is een polsbandje met daarop uw naam en geboortedatum. U draagt dit bandje 

gedurende de hele duur van uw opname.   

 

Wanneer u tijdelijk de afdeling verlaat (vb. wandelpas, weekend…), mag u, indien gewenst, aan de 

verpleegkundige vragen om dit bandje te verwijderen. Onmiddellijk na terugkomst verzoekt u de 

verpleging u een nieuw identificatiebandje om te doen. Ook wanneer het identificatiebandje omwille van 

welke reden dan ook verwijderd is of onleesbaar is geworden, of wanneer u zou opmerken dat de gegevens 

op uw bandje niet correct zijn, meldt u dit onmiddellijk aan de verpleging en krijgt u een nieuw bandje.   

 

Onze medewerkers zullen u vaak vragen om de gegevens op uw identificatiebandje te tonen. Dit wordt hen 

gevraagd in het kader van het optimaliseren van de patiëntveiligheid. U kan hen helpen door hen de 

persoonsgegevens op uw bandje spontaan te tonen. Op deze manier draagt u samen met onze 

medewerkers bij aan veilige zorg. 
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