AFDELINGSPROFIEL
KJPSY

AFDELINGSPROFIEL: K-DIENST
Algemene gegevens
Geneeskundig diensthoofd: Dr. Ann Van Thillo
Afdelingshoofd/Hoofdverpleegkundige: Kristof De Clercq
Assistent Afdelingshoofd: Sally Claessens
Zorg- en clustermanager: Lien Van Riet
Meter en peters leefgroepbegeleiding: Wim, Wendy, Jessy, Marian, Cindy, Kelsey, Karen
en andere collega’s met minstens 1jaar ervaring.
Mentoren: afhankelijk van discipline
Kinderpsychiaters: 4
Psychologen: 7
Leerkracht: 2
Ouder- en gezinsbegeleidster: 3
Creatieve therapeuten: 2
Psychomotorische therapeuten : 2
Muziektherapeut: 1
Equine Assisted therapeuten: 2
Schoonmaaksters: 3
Psychiatrisch verpleegkundigen: 11
Opvoeders: 13
Aantal bedden: 20
Aantal kamers: 20
Onthaalmedewerkers: 3
Tel: algemeen nummer (Onthaal): 03 760 89 10
E-mail: kjpsy@aznikolaas.be / Kristof.declercq@aznikolaas.be
Bezoekuren: Woensdagavond: Beren van 18u tot 20u
IKO en Opstap van 18u30 tot 20u30
Zaterdag- en zondagnamiddag van 14u tot 17u30 (alle leefgroepen)
Locatie: campus Sint Niklaas, ingang SL – gebouw recht tegenover de cafetaria SL
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Pathologie en behandelingen
Pathologieën
Worden opgenomen :






Ontwikkelingsproblemen (autisme, leerproblemen,…)
Gedragsproblemen (ADHD, oppositioneel gedrag,…)
Emotionele problemen (angst, depressie,... )
Lichamelijk lijden met psychiatrische aspecten (delirante beelden tgv infectie,…)
Neuropsychiatrische aandoeningen (ziekten van centraal zenuwstelsel, ticstoornissen,
epilepsie,...)
 Psychosomatische aandoeningen (astma bronchiale, diabetes, eetstoornissen,…)
 Traumatisering, misbruik en verwaarlozing van kinderen
 Gevolgen van ernstige gezinsconflicten
Worden niet opgenomen :






Primaire afhankelijkheidsproblematiek
Mentale handicap ( minimum IQ 80-85 )
Ernstige fysieke agressie
Ernstige delinquentie
Gedwongen opname is niet mogelijk

In uitzondering kunnen aanmeldingen die tegenindicaties hebben, wel tot overname
overgaan nadat ze individueel bekeken en besproken zijn.
De crisisbedden die we ter beschikking stellen, hebben geen tegenindicaties. Wel wordt
deze aanmeldingen ook individueel bekeken met de kinder- en jeugdpsychiater.
Behandelingen
Zorg op maat = verschillende theoretische peilers






Het biopsychosociaal psychiatrisch model
De ontwikkelingspsychologie en –psychopathologie
De gezins- en systeemtheorie. ( Oudshoorn )
De leefgroepvisie: behandelend opvoeden
Het creatief atelier, muziekatelier, sport, de klas, spel en beweging, hippotherapie
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Meest voorkomende activiteiten leefgroepbegeleiding
Het psychiatrisch verpleegkundig, het orthopedagogisch kader en
de leefgroepbegeleiding.
Het belang van het verpleegkundige handelen wordt vooral tijdens een opname duidelijk.
De voortdurende nabijheid schept de kans voor een verpleegkundige om bij te dragen tot
een breed zicht op individuele gezondheidsproblemen en hun weerslag op diverse
levensgebieden. Tevens ontstaat de mogelijkheid tot veelsoortige interventies. Ze kunnen
zich richten op strikt persoonlijke verzorging, maar ook op de zorg voor de activiteiten van
het dagelijkse leven. Ze kunnen steunend of aanmoedigend zijn of activerend tot
intensievere deelname aan het leefgroepsgebeuren. Binnen een bepaalde
behandelstrategie kunnen ze reëel co-therapeutisch zijn.
Een kind of een jongere is steeds een actieve deelnemer in haar of zijn opvoedingsproces.
Wanneer het psychisch functioneren gedurende een langere tijd niet optimaal verloopt,
dreigt dit opvoedingsproces vast te lopen. Het verloopt dan niet meer spontaan en
vanzelfsprekend. Een orthopedagogische benadering kan dan aan specifieke
opvoedkundige noden van het kind een antwoord bieden. Dit orthopedagogisch handelen
zal de relatie, het leefklimaat en de leefomgeving zo trachten te sturen en te hanteren dat
een stagnerend proces opnieuw op gang komt.

Overlegstructuren op de afdeling
a
a

Afdelingsgebonden overlegstructuren










Wekelijks teamvergadering met intervisiemoment in iedere leefgroep
3-wekelijks Managementteam MT ( artsen, afdelingshoofd en zorgmanager )
6 wekelijks overleg leefgroepbegeleiding
6 wekelijks overleg therapeuten non-verbale therapieën
6 wekelijks overleg psychologen
6 wekelijks aanwezigheid van directie op MT
Jaarlijkse teamdag
6-maandelijks bijscholing agressie
Verschillende werkgroepen (OMA, IT, SAGA, Future K….)
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Dagindeling op de afdeling
Afhankelijk van leefgroep: folder per leefgroep te verkrijgen

Samenwerking met andere disciplines











Pediatrie en materniteit AZ Nikolaas
Afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Vlaanderen
CGGZ
CLB
Kind en gezin
Comité Bijzondere Jeugdzorg
MPI
Onderwijsinstellingen
K-diensten Oost Vlaanderen
Mobiel Crisisteam

Vereiste voorkennis en vaardigheden van de studenten
Er zijn slechts een beperkt aantal stageplaatsen voorhanden.
Procedure:
Kandidaten voor een stageplaats op de K-dienst van het AZ Nikolaas dienen eerst een CV
met motivatie te richten aan de assistent afdelingshoofd van de K-dienst. Wanneer de
student aan een aantal voorwaarden voldoet ( zie verder ) wordt hij / zij uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek met de assistent afdelingshoofd en de toekomstige mentor. Vervolgens
wordt er beslist of er al dan niet een stageplaats wordt toegekend. Enkele dagen later krijgt
de kandidaat-stagiaire te horen of zijn/haar aanvraag goedgekeurd is.
Voorwaarden :
Bovenstaand omschreven procedure volgen
Laatstejaarstudent
Minstens een stageperiode van 1 maand maar in uitzonderlijke omstandigheden wordt een
kijkstage van 1 week ook toegestaan

Doelstelling van de stageperiode
Doelstellingen in samenspraak met de onderwijsinrichting en ook afhankelijk van discipline.
Aangezien er enkel laatstejaarsstudenten komen, verwachten wij dat zij “leren zwemmen in
het water.”

Handig om weten




Gebruik van sleutel: verkrijgbaar via het afdelingshoofd of zijn assistent van de K-dienst.
Er wordt een waarborg van 50 euro gevraagd. De laatste dag van de stageperiode wordt
de sleutel weer ingeleverd.
Interne afspraken worden meegedeeld wanneer de student in kwestie de toestemming
heeft om stage te volgen op de K-dienst. Dit wordt opgevolgd door de stagementor.
Afspraken rond agressieopvang: een opleiding wordt voorzien op de afdeling.
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Afspraken rond isolatie: een opleiding wordt voorzien op de afdeling.
Ander weetjes: uniform / ziekenhuishygiëne
Op de k-dienst is het niet vereist om een uniform te dragen. Er zijn wel enkele afspraken
waar men zich aan dient te houden. :
-

Het dragen van hand- en polsjuwelen ( ringen, horloges, armbanden,…) is verboden.
Nagellak of gelnagels zijn eveneens niet toegelaten omwille van hyiënische redenen.
Elke werknemer/ student is verplicht om gesloten schoenen te dragen met een
maximale hakhoogte van 3 cm.
De bovenkleding moet korte mouwen hebben ( boven de elleboog).
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