Centrum Ouderen- en
Ziekenhuispsychiatrie is
onderdeel van Reinier van
Arkel en biedt diagnostiek,
advies, consultatie,
behandeling en begeleiding
aan volwassenen en ouderen
met psychiatrische en/of
psychosociale hulpvragen en
problemen.

Centrum Ouderen- en
Ziekenhuispsychiatrie
We maken hier onderscheid tussen de ouderenpsychiatrie en de ziekenhuispsychiatrie.
Ouderenpsychiatrie
De ouderenpsychiatrie biedt ambulante, dagklinische en klinische behandeling aan ouderen vanaf 60 jaar met psychiatrische en psychosociale hulpvragen. Wij besteden
extra aandacht aan de sociale en lichamelijke factoren die van invloed zijn op de psychiatrische aandoening.
Ouderenpsychiatrie is gespecialiseerd in het behandelen van o.a.:
• Depressieve klachten of angstproblematiek
• Middelenafhankelijkheid
• Psychische klachten door een lichamelijke oorzaak
• Problemen met verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
• Dementie- en geheugenproblematiek in combinatie met gedragsproblemen
Ziekenhuispsychiatrie
Het centrum biedt ambulante, dagklinische en klinische behandeling aan volwassenen met
psychiatrische en psycho-sociale hulpvragen.
Ziekenhuispsychiatrie is gespecialiseerd in het behandelen van o.a.:
• Depressieve klachten of angstproblematiek
• Psychotische problematiek
• Onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)
• Psychische klachten door een lichamelijke oorzaak
• Middelenafhankelijkheid en onthoudingsverschijnselen
• Psychiatrische problematiek gerelateerd aan zwangerschap

>>

Hulpverleners
Er werken verschillende disciplines: (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen,
ervaringsdeskundigen, psychiaters, geriaters, vaktherapeuten, (klinisch en GZ-)
psychologen en artsen in opleiding.
Aanmelden
Om in behandeling te komen, doet uw huisarts of medisch specialist een aanmelding bij Entree Reinier van Arkel. Een volledig ingevulde verwijsbrief is noodzakelijk om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Als het nodig is nemen
we met u contact op voor aanvullende informatie. Als er sprake is van GGZ-problematiek en er is voldoende informatie beschikbaar, plannen we u in voor een intakegesprek.
Tijdens de eerste gesprekken brengen we uw problemen in kaart en kijken we
naar een geschikt behandelprogramma. U krijgt vragen over uw dagelijkse leven,
levensgeschiedenis, lichamelijke gezondheid en belangrijke gebeurtenissen uit uw leven. Hierna kijken we in overleg met u naar een geschikt behandelprogramma.
Behandelplan
Nadat de problemen in kaart zijn gebracht, stelt uw behandelaar samen met u een
behandelplan op. In dit behandelplan worden het doel, de methoden en de verwachte duur van de behandeling vastgelegd. We stellen uw huisarts hiervan op de
hoogte.
Algemeen
Als cliënt heeft u rechten en plichten. Hulpverleners moeten bijvoorbeeld vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. U heeft inzagerecht in uw medisch dossier.
Daarnaast kent Reinier van Arkel een klachtenregeling, patiëntenvertrouwenspersoon, een cliëntenraad en een Familie- en Betrokkenenraad.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.reiniervanarkel.nl of bij uw
behandelaar.

Centrum Ouderen- en
Ziekenhuispsychiatrie
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch
tel: (073) 553 88 44
Het secretariaat is bereikbaar op
werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.
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