DOELGROEP
We specialiseren ons in de begeleiding en behandeling
van volwassenen met een alcohol- en/of medicatie
afhankelijkheid.

Het groepswerk in de ergo
biedt je de kans om terug te
blikken naar jezelf, je emoties
en dit te delen met anderen.
Er is eveneens plaats voor cliënten met een
comorbiditeit. Hierbij besteden we naast de afhankelijkheidsproblematiek ook aandacht aan depressieve
klachten, angsten, relatieproblemen en andere
psychische problemen. De expertise van de afdeling
richt zich niet op de behandeling van cliënten met een
verslaving aan illegale drugs. Deze mensen verwijzen we
door naar een daartoe gespecialiseerde zorgpartner.

THERAPIE
Binnen het therapeutisch kader van de afdeling bieden
we een behandeling die de herstelbeginselen voorop
plaatst. Hierbij vertrekken we concreet vanuit jouw
noden en wensen in elke fase van de behandeling.
Het therapeutisch aanbod is ruim en omvat zowel
groepssessies als individuele begeleiding op vlak van
behandeling en ondersteuning.
Een detail van het therapeutisch aanbod en de
doelstelling, is terug te vinden op onze website
www.pcariadne.be.

HET TEAM
Ons team is multidisciplinair en bestaat uit de volgende
disciplines: neuropsychiater, psycholoog, ergo- en
bewegingstherapeut, maatschappelijk assistent, hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen en zorgkundigen.
Er is een medewerker zinzorg en pastoraal verbonden
aan de afdeling.

ALCOHOL- EN
MEDICATIE
AFHANKELIJKHEID
Uitgebreide informatie over ons centrum,
vind je terug op www.pcariadne.be.
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INLEIDING

AANBOD

Ons ziekenhuis beschikt over vijf zorgtrajecten, waarbinnen
de zorg en behandeling afgestemd wordt op de zorgvraag
van de cliënt en zijn behandelingsfase.

Na een eventueel intakegesprek met de neuropsychiater,
wordt er in samenspraak met jou beslist of je in
aanmerking komt voor behandeling, hetzij in volledige
opname, hetzij in daghospitalisatie.

Het traject ‘Alcohol- en medicatieafhankelijkheid’ loopt
over verschillende afdelingen heen en maakt het mogelijk
om het zorgpad van een cliënt met een alcohol- en/of
medicatieafhankelijkheid vorm te geven.

Het groepsgesprek is zeer
interessant omdat je verschillende
personen aan het woord hoort over
hun ervaringen met alcohol, je er
leert om te gaan met je verslaving
en je handvaten krijgt aangereikt
om aan je verslaving te werken.

De sessies over de werking van
het brein en het effect van alcohol
hierop stemmen tot nadenken
en versterken je motivatie om te
stoppen met alcohol.

Onze behandelvisie steunt op de kernbegrippen herstelondersteunende zorg, cliëntparticipatie, empowerment
en (re-) integratie. Hierbij kiezen we steeds voor de minst
ingrijpende vorm van zorg en behandeling.

Bij opname stelt het behandelteam samen met jou een
behandelplan en therapieschema op. Hierbij focussen
we ons op jouw specifieke noden en wensen en houden
we maximaal rekening met jouw vaardigheden die jouw
herstel- en genezingsproces kunnen ondersteunen.
Jouw engagement is van wezenlijk belang voor het
welslagen van de behandeling. Samen volgen we je
evolutie nauwgezet op.

In de gesprekken met de
psycholoog word je gestimuleerd
om naar jezelf te kijken en alles
in je geest terug op de juiste
plaats te zetten.
Dit alles gebeurt in een
ongedwongen sfeer en op
jouw tempo.

Eens opgenomen, stroom je als cliënt zo snel mogelijk
door naar het voor jou meest geschikte traject en volg je
dit traject samen met een vast team van zorgmedewerkers
tot het moment van ontslag.

Ergotherapie biedt een veilige
manier om je emoties te uiten.
Het biedt de mogelijkheid om op zoek
te gaan naar andere oplossingen
voor de problemen waarmee we
geconfronteerd worden in het
dagelijks leven.

Naast een ruim aanbod aan therapeutische activiteiten,
creëren we voldoende ruimte voor individuele gesprekken
met de psycholoog en de verpleegkundigen, wekelijkse
consultatie bij de behandelde arts en somatische
ondersteuning door de huisarts.
Voor vragen van sociale, administratieve en financiële
aard kan je als cliënt steeds terecht bij de maatschappelijk
assistent.
Van zodra je toestand het toelaat, kan je in overleg
met het behandelteam en indien aangewezen overgaan
naar dagtherapie. Dit biedt de mogelijkheid om geleidelijk
aan terug te integreren in het maatschappelijk leven.

