
Crisisinterventiecentrum ouderen 
Informatie voor patiënten



Je behandelend arts verwees je door naar het crisisinterventie-
centrum van de dienst ouderenpsychiatrie van UPC KU Leuven 
op campus Gasthuisberg.

Het crisisinterventiecentrum voor ouderen biedt crisisopvang bij 
psychische of psychiatrische klachten of stoornissen. Mogelijk 
zijn dat suïcidaliteit, angst, depressie, bipolaire stoornis, psychose, 
aanpassingsproblemen, levensfaseproblematiek, bemoeilijkte 
rouw, relationele en/of familiale problemen. Moeilijkheden die 
veel onzekerheid met zich meebrengen, en waarvoor een tijdelijke 
opname op een gespecialiseerde afdeling noodzakelijk is, om de 
achterliggende oorzaak en de meest aangewezen behandeling te 
bepalen.

Wat je mag verwachten
Een team van specialisten uit verschillende disciplines neemt op 
intensieve wijze de zorg voor je op om de crisis te overbruggen. 
Het voert een aantal onderzoeken uit om te komen tot een  verfijnde 
diagnose en stelt een behandelplan voor je op, in overleg met je 
familie. 

De behandeling bestaat uit medisch-psychiatrische begeleiding, 
psychotherapie, in groep en individueel, en familiebegeleiding. 
Voor medisch-lichamelijke zorg werkt UPC KU Leuven intensief 
samen met de medische diensten van UZ Leuven.

De opname duurt gemiddeld vier à zes weken. In overleg met jou, 
je familie en je huisarts zoeken we naar de beste optie na ontslag: 
terug naar huis – eventueel met extra ondersteuning – of misschien 
een dagcentrum, een alternatieve woonvorm of een langere 
opname op een andere afdeling in dit of een ander ziekenhuis.

Bezoekuren
15.00 – 20.00 uur

Contact
016 34 80 20

dr. Dorine Broekaert — verantwoordelijk psychiater
016 34 06 71 — dorine.broekaert@upckuleuven.be

Marika Schodts — hoofdverpleegkundige
016 34 80 25 — marika.schodts@upckuleuven.be

Diane Blondé — sociaal werker
016 34 80 19 — diane.blonde@upckuleuven.be
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