Informatie voor patiënten

Afdeling voor ouderen met cognitieve
stoornissen en lichamelijke problemen

ouderen 65+
opnameafdeling André
dienst ouderenpsychiatrie
campus Kortenberg

Je behandelend arts verwees je door naar André, een afdeling
van de dienst ouderenpsychiatrie van UPC KU Leuven op campus
Kortenberg.
André is een afdeling voor ouderen met matige tot ernstige
cognitieve stoornissen –  
dat zijn problemen met het denk
vermogen en het geheugen  – vaak gepaard met lichamelijke
problemen. Mogelijks zijn er ook gedragsproblemen en
psychiatrische symptomen.
Op de afdeling is er verhoogd toezicht om de patiëntveiligheid
te verzekeren. De opname gebeurt in principe nadat acute
problemen reeds elders zijn opgevangen.

Wat je mag verwachten
Een team van artsen, psychologen, diverse therapeuten en ver
pleegkundigen, neemt op intensieve wijze de zorg voor je op. De
opnameduur varieert, tot maximaal drie maanden.
Na een reeks onderzoeken komt het zorgteam tot een verfijnde
diagnose en stelt het een plan op voor je behandeling, in overleg
met je familie. Finaal wordt gezocht naar de beste optie na ont
slag: terug naar huis – eventueel mits extra ondersteuning – of
misschien een dagcentrum of een alternatieve woonvorm. Na de
opname blijft ook ambulante zorg in het ziekenhuis mogelijk.

Medische zorg
Indien je bijkomende medische (lichamelijke) zorg nodig hebt, blijft
die tijdens je opname gewaarborgd. UPC KU Leuven beschikt op
campus Kortenberg over een medisch centrum met huisartsen,
neurologen en een tandarts. Je kan er ook terecht voor medische
beeldvorming: radiologie, echografie, doppler of mammo
grafie.
Daarnaast werkt UPC KU Leuven intensief samen met de medische
diensten van UZ Leuven op campus Gasthuisberg.
Onthaal familie
Bij een opname voorzien de verpleegkundigen een onthaal
moment voor de familie, tussen 15.30 en 16.30 uur.
Bezoekuren
14.00 - 20.00 uur
Route en parkeren
Het station van Kortenberg ligt op tien minuten wandelen en bus
lijn 358 Brussel-Leuven heeft een halte aan campus Kortenberg.
Er is een ruime gratis parking.
Contact
02 758 09 22 — andre@upckuleuven.be
dr. Satya Buggenhout — verantwoordelijke psychiater
02 758 05 27 — satya.buggenhout@upckuleuven.be

Pieter Hoornaert — hoofdverpleegkundige
02 758 09 41 — pieter.hoornaert@upckuleuven.be

Anne Bruyninckx — sociaal werker
02 758 05 76 — anne.1.bruyninckx@upckuleuven.be

campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
T +32 2 758 05 11
campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
T +32 16 34 80 00
www.upckuleuven.be
info@upckuleuven.be
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