
 Samen op
weg naar

herstel

Psychiater dr. Elodie Leterme heeft een bijzondere
expertise opgebouwd op het vlak van
ouderenpsychiatrie en staat aan het hoofd van
afdeling de Horizon, die 30 bedden telt. 

Deze afdeling staat in voor de zorg voor 60-
plussers met uiteenlopende psychische en/of
psychiatrische zorgnoden.

Recent onderzoek wijst uit dat de noden en uitdagingen op psychisch vlak bij ouderen in onze
maatschappij heel hoog zijn. Bij 7,2% van de 65- tot 74-jarigen is er sprake van een verminderde
levenstevredenheid. Bij de 75-plussers verdubbelt dit naar 14,2%. 

In het Psychiatrisch Centrum Menen hebben we een uniek aanbod voor ouderen met een psychische
kwetsbaarheid, volgens het 'stepped care'-principe. Dit houdt in dat als de patiënt kan geholpen
worden met lichte interventies en advies, eerst hiermee van start wordt gegaan, om over te
schakelen op steeds meer intensievere behandeling, indien nodig. 

We interviewden vijf personen die in het PCM instaan voor de ouderenzorg.
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Ouderenpsychiatrie
"Stepped care of getrapte zorg"

Dr. Leterme: We beschikken over een diverse
groep patiënten waaronder ouderen met verlies-
ervaringen, met een angst- of stemmingsstoornis,
met psychotische kwetsbaarheid of met een
afhankelijkheid.  Iedereen krijgt een aangepaste
behandeling. 

Dementie beschouwen we als enig
exclusiecriterium. Het grote verschil met andere
behandelafdelingen, is dat ouderen te maken
hebben met 'levensfaseproblemen'. 

Hieronder verstaan we o.m. een overlijden van
partner/vrienden, op pensioen gaan met verlies
van dagstructuur als gevolg, sociaal isolement
door verminderde mobiliteit, etc.
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Dr. Leterme: Ouderen worden vaak aangemeld via
hun partner, kinderen of huisarts die aan de
alarmbel trekken. Op consultatie wordt er dan
beslist of de oudere ambulant kan geholpen
worden, of dat eeen opname meer aangewezen is.

Ouderen worden vaak
aangemeld via hun partner,

kinderen of huisarts die aan de
alarmbel trekken

Dr. Leterme: Werken als ouderenpsychiater is heel
boeiend. De oudere heeft al een lange levensweg
afgelegd en beschikt over heel wat levenservaring.

Je moet als arts ook veel meer aandacht hebben
voor het somatisch luik. Het op zoek gaan naar de
oorzaken van klachten  is  complex, en de
wisselwerking van het somatische, het psychische
en de verschillende medicatie die een patiënt
neemt, mag nooit uit het oog verloren worden.

De grootste uitdaging blijft de partner en kinderen
betrekken bij het verhaal van de patiënt. We
proberen rekening te houden met alle partijen en
ook hun verhaal te beluisteren. Uiteindelijk kent de
familie hun partner/ouder het best.

Vaak worden ouderen getransfereerd via het
algemeen ziekenhuis, waar een bezoek van de
hoofdverpleegkundige van de Horizon aan vooraf
gaat. Deze gaat na welke zorg er nodig is en of we
deze effectief kunnen bieden. Het kan gaan om
ambulante opvolging door een psychiater,
begeleiding door één van de mobiele teams,
therapie op de dagkliniek of opname op onze
residentiële afdeling de Horizon. 

Als laatste zien we ook heropnames van patiënten
die gekend zijn binnen ons ziekenhuis. 

Vernieuwde inkomsruimte ambulanteVernieuwde inkomsruimte ambulante
patiënten en medisch secretariaatpatiënten en medisch secretariaat

Dokter Leterme werkt sinds oktober '20 als vaste
afdelingspsychiater op de Horizon.

Dr. Leterme: Ik haal het meeste voldoening uit
mijn job als ik de oudere terug zie genieten van het
leven. Een rol kunnen opnemen in de
maatschappij, opnieuw buitenshuis kunnen
vertoeven, terug zin hebben om vanalles te
ondernemen, zich gewoon goed voelen ... dat
'herstel' kunnen bewerkstelligen, is heel cruciaal
voor de patiënt en zijn omgeving.

Sabine is thuiszorgbegeleidster binnen Impact en
Amphora. Zij staat in voor de opvolging en
begeleiding van de 65-plussers in hun thuissituatie. 

De aanloop van Impact en Amphora was PZT
(Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie) die van
start is gegaan in 1999. In 2013 zijn de mobiele
teams Impact en Amphora opgestart. Bij ons
konden er al 65-plussers terecht, maar ze waren
eerder een uitzondering.

Vorig jaar werden er extra middelen vrijgemaakt
zodat de mobiele teams nu thuishulp kunnen
bieden, specifiek voor deze doelgroep. Psychiatrisch
verpleegkundige Sabine komt van de Horizon en
beschikt dus over veel ervaring en expertise.

Sabine: Het mobiel team 'Impact' biedt hulp in
crisissituaties. De ouderen worden meestal
aangemeld via de huisarts. De thuisbegeleiding
duurt gemiddeld 4 weken en is heel intensief.
Daarna kijken we voor doorverwijzing naar een
netwerk, gericht op de noden van de cliënt. 
 

Bij Impact gaan er verschillende thuiszorg-
begeleiders langs en is er telkens, de dag na het
huisbezoek, een briefing met het multidisciplinaire
team.

Het mobiel team 'Amphora' biedt een behandeling
in een thuissituatie aan op lange termijn. Iedereen
kan de cliënt aanmelden via Vesta.

Voor het aanmelden binnen het behandelteam zijn
er verschillende voorwaarden aan verbonden. 

Het moet gaan om een psychische kwetsbaarheid
met problemen op verschillende levensdomeinen:
financieel, wonen, sociaal en problemen bij het
invullen van vrije tijd.

https://www.desocialekaart.be/psychiatrische-zorg-in-de-thuissituatie-regio-izegem-roeselare-tielt-501425
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Sabine: De thuiszorgbegeleider doet zijn/haar
huisbezoeken zelfstandig, alsook de contacten
met het netwerk.  Tweemaal per week is er een
FACT-overleg (Flexible Assertive Community
Treatment), waar alle cliënten aan bod komen. Er
wordt een netwerk op maat van de cliënt
geïnstalleerd. Dit netwerk wordt zo afgestemd om
optimaal te kunnen werken.

In beide teams is het vrij boeiend werken. De
laagdrempeligheid van de diensten is de grootste
troef. De cliënt wordt in eerste instantie binnen zijn
'eigen habitat' begeleid.

We gaan telkens uit van het verhaal dat de cliënt
brengt, waarmee er aan de slag gegaan wordt om
handvatten te zoeken. 

Er wordt een netwerk geïnstalleerd als de cliënt
daarvoor open staat. We hebben als het ware een
valies mee vol met tools en kennis om aan de
noden en de doelstellingen van de cliënt te
werken. Kortom: het is volgens het ‘stepped-care’
principe, op maat van de cliënt.

Bij ouderen wordt er gewerkt aan de specifieke
zorgnoden die eigen zijn aan het ouder worden.
Dit kunnen verlieservaringen zijn, existentiële
vragen, balans opmaken, taboes doorbreken,
eenzaamheid en isolement aanpakken ... 

Op deze manier proberen we te voorkomen dat
een opname nodig is, of het kan ook zijn dat we
cliënten begeleiden na een opname om herval te
vermijden.

De Horizon is een open residentiële afdeling met
aangepaste infrastructurele voorzieningen voor
personen vanaf de leeftijd van 60 jaar.

Vaste waarden Bart en Hans lichten de visie van
de afdeling toe. Bart is diensthoofd van de
Horizon. Hans is ergotherapeut én inhoudelijk
coördinator.

Bart: Op de Horizon hanteren we de
'herstelgerichte visie' op de verschillende
levensdomeinen, waarbij we gebruik maken van
het 'stepped-care model'.

Het principe van 'stepped-care' of 'getrapte zorg'
verwijst naar het feit dat de behandeling in
verhouding dient te staan tot de zorgbehoefte. 

Als de problemen van die aard zijn dat de mensen
kunnen opgevangen worden door de
eerstelijnszorg, dienen deze behandeld te worden
door deze personen of instanties, bv. hun huisarts. 

Wie ernstiger klachten heeft, zal indien mogelijk
behandeld worden in de thuiscontext door de
psychiatrische mobiele teams. 

Indien het niet meer opportuun is dat de cliënt
nog thuis verblijft en nood heeft aan een 
 intensievere behandeling, kan hij/zij opgenomen
worden in ons psychiatrisch ziekenhuis. 

De duur van de opname wordt steeds zo kort
mogelijk gehouden. 

Presentiebenadering is
kenmerkend voor onze

afdeling

Hans: We hanteren hier de 'presentiebenadering'.
Dat wil zeggen dat er op elk moment van de dag
iemand aanwezig is om de patiënten te
ondersteunen.

We staan stil bij volgende kernbegrippen: mentale
rust – algemeen welzijn – autonomie – betekenis –
context.

Behandeling op maat bieden en het zorgaanbod
afstemmen op het ritme en tempo van de patiënt
zijn enkele van de belangrijke pijlers binnen de
zorg voor ouderen met een psychische
kwetsbaarheid.
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Bart: We werken samen in een multidisciplinair
team waar de hulpvraag van de patiënt en hun
omgeving centraal staat.  

Er is steeds aandacht voor het persoonlijk verhaal
van de patiënt. Tijdens de opname proberen we
zoveel mogelijk de context te betrekken, waarin
het belangrijk is om vertrouwensband op te
bouwen met patiënt en de familie.

Betrekken van de context en het netwerk is een
belangrijke schakel in het zorgtraject van de
patiënt. 

We hebben ook oog voor de fysieke problemen of
klachten van de patiënten.

2 psychiaters: dr. Leterme, die tevens afdelings-
psychiater is, en dr. Beke;

verpleegkundigen en een zorgkundige met
een hoofdverpleegkundige en vervangend
diensthoofd aan het roer;

een psychologe;

een maatschappelijk medewerker;

ergotherapeuten, een bewegingstherapeute en
een muziektherapeute;

en een logistiek assistent.

Annelies: Het multidisciplinair team bestaat uit: 

Annelies: We zijn van mening dat we uitnodigend
en laagdrempelig zijn hier op de Horizon.

Er is zowel een aanbod van groepstherapieën als
van individuele therapieën. Er zijn creatieve
sessies, bewegingssessies, we vinden ook psycho-
educatie heel belangrijk. Kortom er is een waaier
aan therapie-mogelijkheden.

Samen met de zorgvrager wordt er aan zijn
hulpvraag gewerkt, aan het herwinnen van
controle. 

De familie of andere mantelzorgers worden sterk
betrokken bij de behandeling. Dikwijls heeft de
oudere zorgvrager blijvend hulp nodig na ontslag.
 

Samen met de sociale dienst wordt, zo nodig,
naast mantelzorg, een professioneel netwerk
georganiseerd.

Onze liaisonwerking is ook heel belangrijk. Dit
houdt in dat we vanuit onze expertise en ervaring
advies geven aan ouderen en hun netwerk. Het
kan zijn dat de oudere nog thuis woont, of bij
familie verblijft. Maar we gaan ook naar andere
instellingen, zoals een woonzorgcentrum. 

Het doel van deze aanpak is een residentiële
opname in een psychiatrisch ziekenhuis vermijden.

Annelies is een psychiatrisch verpleegkundige die
al van bij de opstart van de Horizon met veel
passie en enthousiasme de zorg voor de ouderen
op zich neemt.

Een deel van het team op een zonnige dag in maart.

De dag start met de ochtendzorg. Waar nodig
wordt wat hulp geboden bij de ADL
(activiteiten dagelijks leven). Het ontbijt vindt
plaats in de leefruimte waar er steeds presentie
is van een therapeut of logistiek assistent. Op
dat moment kan de patiënt ook eventuele
ochtendmedicatie komen halen.

De therapieën gaan van start om 9u. Die vinden
meestal plaats op de afdeling om zoveel
mogelijk patiënten te bereiken. We beginnen
met de 'Carpe Diem' waar het nieuws en het
therapieschema voor die dag wordt overlopen. 

Tussen de blokken door is er ruimte om te
ontspannen en een korte babbel.

Daarna serveren we het middagmaal en kan de
middagmedicatie genomen worden. De
patiënten krijgen dan de gelegenheid om even
te rusten op hun kamer of in de leefruimte.

Na het koffiemoment van 14u gaan we van
start met de namiddagtherapie. 

Annelies: Een dag op de Horizon ziet er als volgt
uit:
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Vanaf 16u30 kan er bezoek ontvangen worden op de
afdeling. Patiënten kunnen op dit moment ook
even de stad in, als ze een kleine boodschap of een
wandeling buiten het PCM willen doen.

Rond 18u voorzien we het avondmaal. Nadien helpt
de verpleging bij het avondritueel. Er kan nog
samen tv gekeken worden in de leefruimte of op de
kamer.

Vanaf 20u is er permanentie voorzien door een
nachtverpleegkundige. 

Op geregelde tijdstippen zijn er ook extra
activiteiten, zoals een daguitstap naar zee of een
dierenpark, of een BBQ op de afdeling, een
ijsjessalon ('de crémekarre'), een orkestje dat komt
spelen met muziek uit de 'oude doos' ...

Op sommige feestdagen zoals Kerst en Pasen,
versieren we samen de afdeling en als corona het
toelaat, is er bv. ook een kerstfeestje met aangepast
menu. 

Het is echt heel fijn om voor deze patiënten te
zorgen. Je krijgt er veel dankbaarheid voor terug. 

Nuttige info: https://kopzorgen.be/

Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is
voor psychische problemen bij de ouderen, omdat
dit een specifieke aanpak en expertise vergt. 

Hebt u nog vragen over ouderenpsychiatrie dan
kunt u contact opnemen met de mobiele teams of
de afdeling de Horizon. 

Voor een ambulante afspraak met Dr. Leterme of
één van onze andere psychiaters neemt u best
contact opnemen met ons medisch secretariaat.

Neem ook een kijkje op onze website:
https://www.pcmenen.be/patienten/consultaties/
https://www.pcmenen.be/zorgaanbod/psychiatris
che-thuiszorg/
https://www.pcmenen.be/zorgaanbod/onze-
afdelingen/horizon/ 

Sinds deze week is er op de laatste twee
webpagina's een foldertje beschikbaar met het
aanbod voor ouderen in een notendop, dat u kunt
downloaden. 

https://www.pcmenen.be/patienten/consultaties/
https://www.pcmenen.be/zorgaanbod/psychiatrische-thuiszorg/
https://www.pcmenen.be/zorgaanbod/onze-afdelingen/horizon/
https://www.pcmenen.be/zorgaanbod/onze-afdelingen/horizon/

