Wij zijn er voor u

Contactgegevens

Voor dove patiënten levert het team een
bijzondere inspanning qua kennis en vaardigheden
en d.m.v. de volgende actiepunten:

P.C. Dr. Guislain:



Heldere communicatie:
het aanwenden van gebarencommunicatie en
de Vlaamse Gebarentaal, en dit op een expressieve manier en d.m.v. verzorgde articulatie.



Technische ondersteuning:


dovenwekkers, rood alarmzwaailicht, deurbel
(stroboscoop) op drie kamers



faxtoestel in de verpleegpost



teletekst en ondertiteling op TV



Visualisering van de informatie:
prikborden, muurkrant, ondertiteling.



Er is een ‘internet-kaffee’ in Compagnie De
Sporen en in de stadsbibliotheek. Op de afdeling zelf is internet beschikbaar.



Beschikbaarheid van het tijdschrift ‘Dovenzorg’,
video’s, DVD’s en boeken.



Interculturele bemiddeling voor doven:
Een vrijblijvend kennismakingsgesprek, een
intakegesprek en een opnamegesprek kunnen
door twee teamleden worden verricht, bv. de
psychiater samen met de interculturele bemiddelaar of een verpleegkundige samen met de
interculturele bemiddelaar.
Dove patiënten kunnen deelnemen aan de
therapiesessies
met
communicatie
ondersteuning
door
de
interculturele
bemiddelaar
of
een
gebarentaalvaardig
teamlid. In
de themagroepen kan
de
interculturele bemiddelaar worden uitgenodigd
om over de leefwereld van de doven te komen
spreken of om initiatie gebarencommunicatie te
geven aan patiënten.

Campus Sint-Alfons
Polikliniek & Opnameafdeling Angst– en
stemmingsstoornissen
St.-Juliaanstraat 1, 9000 Gent
F 09 243 55 03
Campus Dr. Guislain
Polikliniek & Opnameafdeling Psychosenzorg
Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
F 09 216 33 12

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

Ondernemingsnummer 0406.633.304

BEHANDELING VAN DOVEN EN
SLECHTHORENDEN MET EEN
PSYCHIATRISCH PROBLEEM

Contactpersonen





Luc Eeckhout,
Lic. klinische psychologie - psychotherapeut
Doventolk
Polikliniek & Opnameafdeling Angst– en
stemmingsstoornissen
luc.eeckhout@fracarita.org

Dr. Veerle De Volder, psychiater
met kennis van gebarencommunicatie
Polikliniek & Opnameafdeling Psychosenzorg
veerle.devolder@fracarita.org

Meer toegankelijke psychiatrische hulp
voor doven en slechthorenden
in Vlaanderen.

www.guislain.be

Wat zijn psychische
problemen?
Mensen kunnen allerlei soorten psychische
problemen hebben. Ook dove en slechthorende
mensen zijn hiervan niet uitgesloten.
Zo zijn er o.m. te vermelden: problemen op het
werk, ruzie met de partner, seksuele problemen,
opvoedingsproblemen,
familiale
problemen,
geldproblemen.
Er bestaan vele verschillende soorten
verschijnselen die kunnen wijzen op psychische
problemen:



Als je pijn voelt maar de dokter vindt geen
lichamelijke oorzaak. Psychosomatische
klachten zijn lichamelijke klachten met een
psychische oorsprong zoals bv.: onverklaarbare maagpijn, rugpijn, hoofdpijn, ...



Angsten (bv. angst voor dieren, angst voor
contact met medemensen, watervrees)



Conflicten met andere mensen



Aanhoudende neerslachtigheid en een heel
triestig gevoel (het niet meer zien zitten)



Verminderde of toegenomen eetlust



Snel boos worden en zenuwachtigheid



Niet meer kunnen werken



Misbruik van alcohol en/of drugs



Slaapproblemen en nachtmerries



Wat zijn psychiatrische ziekten?

Waarom naar een
hulpverlener gaan?

Psychiatrische
ziekten
zijn
ernstige
psychische
aandoeningen die een weerslag kunnen hebben op het
werk, het gezin, de vrije tijd en de lichamelijke
gezondheid (bv. depressie, dementie, psychose).

Omdat de problemen zo erg zijn dat je het zelf
niet meer kan oplossen. De raad van je gezin of
van vrienden helpt jou niet langer vooruit.

Wie kan u helpen?

Hulpverleners werken o.a. in psychiatrische centra, in centra voor geestelijke gezondheidszorg,
in een privé-praktijk, psychiatrische afdelingen
van algemene ziekenhuizen en in groepspraktijken.

Een psychiater is een arts die psychiatrische ziektes
onderzoekt
en
behandelt.
Hij
kan
medicatie
voorschrijven, luisteren/kijken en gebaren.
Een psycholoog onderzoekt o.a. de intelligentie en de
persoonlijkheid, luistert/kijkt en kan gebaren.
Een psychotherapeut is een specifiek opgeleide hulpverlener voor de behandeling van psychiatrische en
psychische aandoeningen.
Een interculturele bemiddelaar voor doven zorgt
voor een vlotte communicatie tussen doven en horenden.

Wat doen hulpverleners?


Ze luisteren/kijken naar het verhaal en problemen.



Ze stellen vragen.



Deze mensen zijn gebonden aan het beroepsgeheim
en zijn helemaal te vertrouwen.

Angstaanvallen en hyperventilatie





Negatief zelfbeeld en minderwaardigheidsgedachten

Ze geven raad en geven soms een opdracht mee
naar huis.





Gedachten aan zelfdoding en poging tot
zelfdoding

Ze kunnen uw partner of gezin mee uitnodigen om
ook naar hen te luisteren en samen het
probleem op te lossen.



Ze stellen je gerust.

Een hulpverlener heeft gestudeerd om psychische problemen te helpen oplossen.

Aanbod in het P.C. Dr. Guislain







Ambulante begeleiding/consultaties bij de
psychiater
Ambulante gesprekstherapie bij de
psycholoog
Hospitalisatie: volledige opname (24u)
Dagtherapie
Arbeidszorg en arbeidstrajectbegeleiding
Beschut Wonen

Pluspunt


Er is wekelijks bijscholing gebarentaal voor
het personeel, zowel op de afdeling
psychosenzorg als op de afdeling angst– en
stemmingsstoornissen.



Er is wekelijks gebarencommunicatie-training
en kennismaking met gebarentaal voor
horende patiënten.

