Contactpersonen
Psychiater en beleidsarts:
Dr. Hans Debruyne

P.C. Dr. Guislain
Campus Sint-Alfons - De Kedron
Sint-Juliaanstraat 1 - 9000 Gent
T 09 243 55 55 - F 09 243 55 56

De Kedron
Opnamedienst ouderenpsychiatrie

Afdelingshoofd:
Ann Temmerman
Afdelingspsycholoog:
Margot Pyfferoen
Maatschappelijk werker:
Els De Clippeleir

Campus Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12
Campus Sint-Alfons
St.-Juliaanstraat 1, 9000 Gent
T 09 243 55 55 – F 09 243 55 56
Campus De Deyne
Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent
T 09 385 77 62 – F 09 385 77 64
Campus Lorkenstraat – PVT
p/a Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12
Ondernemingsnummer 0406.633.304

P.C. Dr. Guislain behoort tot het
Provincialaat der Broeders van Liefde vzw
Stropstraat 119, 9000 Gent

www.guislain.be

Wie zijn we?

Waarom kunnen we bieden?

Hoe doet u een
opnameaanvraag

De Kedron is een opnamedienst ouderenpsychiatrie.
Zowel mannen als vrouwen boven de 60 jaar kunnen
er terecht met psychische problemen van organische
en functionele aard.



Een tijdelijke multidisciplinaire behandeling binnen
een milieu therapeutisch kader in samenwerking
met betrokken derden

De Dienst Zorgvragen centraliseert alle aanvragen
binnen het ziekenhuis en staat garant voor een vlotte
aanspreekbaarheid met een objectieve en eenvormige
opvolging van alle vragen.



Diagnostiek en differentieeldiagnostiek



Opvolgen internistische problemen en behandeling/
bijsturing/preventie waar aangewezen of nodig.



Medicamenteuze en niet-medicamenteuze op
puntstelling

De afdeling heeft een gesloten karakter en bestaat
uit twee leefgroepen van ongeveer 15 personen. Er
zijn ook enkele plaatsen dagtherapie.
Onze werking typeert zich door groepswerking, het
aanbieden van strikte dagstructuur en activiteiten.

Bovendien streven we ernaar om elke zorgvraag
binnen de 24 uur te beantwoorden.

De Dienst Zorgvragen is rechtstreeks bereikbaar op
weekdagen van 8u30 tot 17u00 - T 09 216 33 90 of
pc.dr.guislain.dienst.zorgvragen@fracarita.org.

Wie kan bij ons terecht?


Ouderen vanaf 60 jaar met diagnostische of
therapeutische problematiek gerelateerd aan een
primair neurodegeneratief dementieel proces



Ouderen vanaf 60 jaar met angst– en stemmingsstoornissen



Ouderen met psychotische symptomatologie

Exclusiecriteria:



actief middelen misbruik.




Syndroom van Korsakov



Zware somatische of palliatieve zorgbehoeften.
(Katzschaal C of Cd profiel)



Personen met een mentale beperking

Acuut delier

Het is ook handig om ons uw eigen mailadres te
bezorgen.

Opnameplanning

Volgende zaken zijn essentieel bij de aanvraag:



Voldoende medische info (verslag arts, protocols

Reden van opnameaanvraag/korte situatieschets/
familiale achtergrond en/of sociale gegevens





Van zodra er zicht is op een open plaats, wordt u
als verwijzer door ons gecontacteerd.
De opnames zijn steeds vooraf gepland en
gebeuren in de voormiddag tussen
09.00 uur en 09.30 uur.
Spoedopnames zijn niet mogelijk op De Kedron.
In het kader van het opnamegesprek is het
wenselijk dat er een familielid aanwezig is bij de
opname. Dit biedt ons de mogelijkheid om
aanknopingspunten te vinden voor de verdere
behandeling, om de nodige administratieve
formaliteiten in orde te brengen en de familie een
rondleiding te geven en wegwijs te maken op de
afdeling. Een ziekenhuisopname is meestal een
ingrijpende gebeurtenis en we besteden als team
graag voldoende aandacht aan het opnamemoment.

beeldvorming, medisch technische onderzoeken,
labo,…).

Administratieve gegevens (naam, geboortedatum,
mutualiteitnummer)

Katzschaal
Iedere opnameaanvraag wordt individueel behandeld
door de arts en het team. Telkens wordt er afgewogen
of we een antwoord kunnen bieden op de hulpvragen.
Factoren inzake afdelingsbelasting worden tevens in
aanmerking genomen bij de eindbeslissing gezien de
leefgroepwerking.
U krijgt zo snel als mogelijk feedback als verwijzer
zodat u weet of uw aanvraag goedgekeurd is.
Onze wachtlijst is variabel en wordt bijgehouden
volgens aanvraagdatum. Interne doorverwijzingen
vanuit het ziekenhuis krijgen voorrang.

Info voor patiënt en familie
De KEDRON

Bezoekuren
Dagelijks
van 14.00 uur tot 16.00 uur
en van 18.30 uur tot 20.00 uur

Bereikbaarheid
Met de wagen

Weekend en feestdagen
van 10.00 uur tot 11.30 uur
van 14.00 uur tot 16.00 uur

Verblijfsduur
P.C. Dr. Guislain - De Kedron
Campus Sint-Alfons
Sint-Juliaanstraat
9000 Gent

De verblijfsduur wordt individueel bepaald en hangt af
van verschillende factoren.
Wanneer de psychische toestand hersteld of stabiel is,
wordt er samen met de familie uitgekeken naar een
ontslagmogelijkheid.
De opname op De Kedron is immers steeds van
tijdelijke aard gezien de Sp-erkenning van de afdeling.

Wat brengt u mee, wat niet

T 09 243 55 55 - F 09 243 55 56

Opgelet : betalend parkeren in de straten rond de
campus!
Via openbaar vervoer

Identiteitskaart
Medicatielijst en medicatie voor één dag
Ontslaggegevens indien transfer vanuit algemeen
ziekenhuis

Eventuele machtigingen van terugbetaling door
RIZIV voor specifieke medicaties (vb Aricept,
Exelon etc..) ter attentie van de apotheker

Nachtkledij, kamerjas, pantoffels
Voldoende ondergoed
Dagkledij, warme jas, schoenen
Minimaal 10 washandjes en 10 handdoeken
Toiletgerief (kam, zeep, tandenborstel en tandpasta,
scheerapparaat)

Bus 5 en 50 hebben haltes op de
Zwijnaardsesteenweg en aan de Heuvelpoort.
Vanuit het treinstation Sint-Pietersstation zij er
ook verschillende mogelijkheden om tot een halte
in de buurt te komen.
Meer info: www.delijn.be
Voor de juiste treinverbinding kan u terecht op:
www.belgianrail.be

Waardevolle voorwerpen worden best thuis gelaten
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Persoonlijk gerief zoals bril, hoorapparaat met
reservebatterijen, een looprek of rollator,
een rolwagen,…

Campus Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12

www.guislain.be

