
Beschrijving van het zorgtraject Therapeutisch project

De afdeling “Les Bambous” richt zich op volwassenen, 
zowel vrouwen als mannen.

Deze therapeutische setting schrijft zich in in een 
continuïteit van zorg in kortdurende opnamen.
Zowel individueel als collectief werken is van belang.

Het pluridisciplinair team bestaat uit psychiaters, 
verpleegkundigen, opvoedkundigen, verzorgenden, 
sociaal assistenten, psychologen, ergotherapeuten, 
muziektherapeuten…

De specifieke pluridisciplinaire zorg stemt zich af op 
het welzijn en de noden van iedere patiënt.

Het zorgaanbod is wordt versterkt door het mobiele 
interventieteam Maya om de rode draad doorheen 
een zorgtraject van deze personen te verzekeren.

Zorgaanbod 

Het therapeutische project van de afdeling “De 
Bambous” is afgestemd op de specifieke behandeling 
van de persoon met een dubbeldiagnose. 
Het therapeutisch werken en denken situeert zich 
rond 3 assen:

• Een specifiek geïndividualiseerd werken met de 
patiënt via therapeutische ateliers.

• Organisatie en structuratie van een nauwgezette 
zorgvuldig nagevolgde en dagindeling.

• Samenwerking en continuïteit met het netwerk. 
De complexiteit van de problematiek van deze 
doelgroep vereist regelmatig overleg tussen 
zorgverstrekkers en therapeuten binnen en buiten 
het ziekenhuis.

Het creéren van verbintenissen staat centraal in 
deze manier van therapeutisch werken. De realisatie 
hiervan is drievoudig. De teamvergadering :

• Juiste informatieoverdracht staat centraal  om 
coherentie in het therapeutisch werken, vorm te 
geven.

• De relatie van de teamleden met patient : Het 
gaat om een partnerschap dat ondersteuning en 
adekwate begeleiding biedt.

• Het netwerk : De samenwerking met het 
netwerk  is uiterst belangrijk omdat vanuit 
gedeeld geindividualiseerd therapeutisch werken 
de basis naar goede nazorg wordt gelegd ,absoluut 
noodzakelijk voor de continuiteit van zorg.

Het zorgtraject Dubbeldiagnose richt zich tot 
personen met enerzijds een verstandelijke beperking 
en anderzijds een probleem van geestelijk gezondheid.

Dit zorgtraject werd in het leven geroepen in het 
psychiatrisch ziekenhuis Jean Titeca in 2018 om aan 
een duidelijk gestelde en geïdentificeerde vraag tot 
zorgaanbod voor dit doelpubliek te beantwoorden.

Een gespecialiseerde opnameafdeling genaamd 
”De Bambous”, duidelijk beantwoordend aan de 
hervorming van de geestelijke gezondheidszorg 
gesubsidieerd door het FOD openbare gezondheid 
werd geopend als schakel in het netwerk met 
ambulante en residentiële partners.

Het zorgtraject DD is tegelijkertijd geïntegreerd in 
het netwerk geestelijke gezondheid en mentale 
handicap te Brussel, ondermeer dankzij het mobiele 
interventieteam Maya: 

De samenwerking tussen zorgvertrekkers  binnen en 
buiten de muren van het ziekenhuis laat permanente 
zorg toe die alternatieven biedt voor residentiële 
hospitalisatie en continuïteit in de zorgverstrekking.

Het zorgtraject DD is tevens ook actief aanwezig 
in de gemeenschappelijke geestelijke ontmeeting 
tussen geestelijke gezondzorg/mentale handicap, 
onder andere in het overlegplatform voor geestelijke 
gezondheidszorg in het Brussels hoofdstedelijk gewest 
of maandelijks in aandachtsbegeleiding de commissie 
voor intersectoriële begeleiding van het zorgtraject 
dubbeldiagnose ( CAIDD).



« Een referentieziekenhuis voor de behandeling 
van psychiatrische patiënten, met forensische 

psychiatrie als specialisatie, innovatief en
 aandachtig voor zijn medewerkers ».

Centre Hospitalier Jean Titeca asbl
Luzernestraat 11 • 1030 Schaarbeek
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Contacts 

Coördinatie : Chloé NADEAU
chloe.nadeau@chjt.be - 0499/92.30.65 

Opname : Corinne JOSSON
 0492/72.13.19

MAYA Mobiele Interventie Cel 
cmimaya@chjt.be

Toegang

Zorgtraject Dubbeldiagnose

Volwassenen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Lichte tot matige verstandelijke beperking in 
combinatie met probleem van geestelijke gezondheid.
De aanvragen tot opname dienen ingediend op de 
opnamecoordinatiedienst. Hier kan een specifiek 
opnameformulier ter invulling worden bekomen, dat 
samen met een medisch verslag terugbezorg kan 
worden.

Dit dossier wordt dan voorgelegd aan het 
multidisciplinaire team ter voorbereiding van een 
intakegesprek.

De aanvrager leent zich tot een zorgsamenwerking 
overband en verbindt zich ertoe patiënt na de opname 
verder te begeleiden, met duidelijke afspraken.

Uitsluitingscriteria

• ernstige somatische pathologie die zware 
medische en technische eisen stelt

• parafilie
• dementies

Opnametijdsspannie

3 maand ( hernieuwbaar)

Voorwaarden tot opname


