Informatie voor patiënten

Afdeling voor ouderen met
psychiatrische en lichamelijke problemen

ouderen 65+
psychiatrisch-medische eenheid ouderen (PMO)
dienst ouderenpsychiatrie
campus Kortenberg

Je behandelend arts verwees je door naar Psych-Med
Ouderen (PMO), een eenheid van de dienst ouderenpsychiatrie
van het UPC KU Leuven op campus Kortenberg.
PMO is een afdeling voor ouderen met zowel een psychiatrisch
als lichamelijk probleem, voor wie een langdurige behandeling
aangewezen is. De fysieke en mentale problemen brengen
doorgaans veel onzekerheid met zich mee. Een opname op deze
gespecialiseerde afdeling helpt om de achterliggende oorzaak en
de meest aangewezen behandeling te bepalen.

Wat je mag verwachten
Een team van artsen, psychologen, diverse therapeuten en
verpleegkundigen, neemt op intensieve wijze de zorg voor je op.
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.
De opnameduur varieert, en kan enkele maanden duren. Een
volledige opname kan ook evolueren naar een ambulante vorm
zoals dagbehandeling of nachtverblijf.
Finaal wordt gezocht naar de beste optie na ontslag: terug naar
huis – eventueel mits extra ondersteuning – of misschien een
dagcentrum of een alternatieve woonvorm.

Medische zorg
Indien je bijkomende medische (lichamelijke) zorg nodig hebt, blijft
die tijdens je opname gewaarborgd. Het 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 het UPC KU Leuven intensief samen met de
medische diensten van UZ Leuven op campus Gasthuisberg.
Bezoekuren
maandag – vrijdag
woensdag
weekend en feestdagen

16.30 - 20.00 uur
14.00 - 20.00 uur
10.00 - 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 0707 — pmo@upckuleuven.be
dr. Satya Buggenhout — verantwoordelijke psychiater
02 758 05 27 — satya.buggenhout@upckuleuven.be

Philine Vanhelleputte — hoofdverpleegkundige
02 758 07 08 — philine.vanhelleputte@upckuleuven.be

Kirsten Morris — sociaal werker
02 758 05 71 — kirsten.morris@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

© maart 2021 — UPC KU Leuven | Overname van tekst en beeld mag enkel na toestemming
van de communicatiedienst van UPC KU Leuven | Ontwerp en realisatie — Communicatiedienst
UPC KU Leuven | Opmerkingen of suggesties — communicatie@upckuleuven.be | Verantwoordelijke
uitgever — UPC KU Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven

