PRAKTISCH INFORMATIE
Cerenah is een centrum binnen Zorggroep
Sint-Kamillus. Sint-Kamillus behoort tot de vzw
Organisatie Broeders van Liefde.
Contact Cerenah
Afdeling CR 1 - CR 2 - CRK
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek
T 016 45 26 11
F 016 46 30 79
info@kamillus.broedersvanliefde.be

AANMELDING CERENAH
Aanmeldingen gebeuren rechtstreeks bij de artsen van
de aangewezen afdeling of bij de aanmeldingscoördinator van Cerenah.
Dr. Katrien Vanwezer (psychiater CR 1)
016 45 28 32
katrien.vanwezer@kamillus.broedersvanliefde.be
Dr. Dirk Liessens (psychiater CR 2 en CRK)
016 45 28 17
dirk.liessens@kamillus.broedersvanliefde.be
Dhr. Guy Lorent (coördinator Cerenah)
016 45 29 76
guy.lorent@kamillus.broedersvanliefde.be
Alle aanmeldingen worden wekelijks besproken met
aanmeldingscoördinator en artsen.

Als het niet duidelijk is voor welke afdeling iemand in
aanmerking komt, dan kan de aanmelding gebeuren via
de aanmeldingscoördinator van het ziekenhuis. Deze
bekijkt dan naar welke doelgroep we deze persoon het
beste kunnen doorverwijzen.
Aanmeldingscoördinator Sint-Kamillus
016 45 26 26

Zorggroep Sint-Kamillus
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek
016 45 26 11
WWW.KAMILLUS.BE
SINTKAMILLUS

Centrum voor psychoneurologische behandeling
Cerenah

CERENAH

CR 1

MOGELIJKHEDEN

Een behandeling in ons centrum richt zich naar het zo goed
mogelijk revalideren van de gevolgen van een hersenaandoening en het zoeken naar een nieuw evenwicht in het
veranderd leven na deze hersenaandoening.

Bij de afdeling CR 1 richten we ons op patiënten waarbij
globale verwardheid en desoriëntatie op de voorgrond
staan. De behandeling is ondersteunend, zorgend, oriënterend. Niet de gestructureerde therapie staat centraal,
maar elk contact heeft een therapeutische functie; het
creëren van een veilige, comfortabele omgeving zonder
de revalidatie uit het oog te verliezen.

Ons centrum biedt de mogelijkheid tot:

Elke persoon met een hersenaandoening komt in
aanmerking voor opname: Niet-Aangeboren Hersenletsel,
Dementie, Ziekte van Huntington, Syndroom van Wernicke-Korsakov. Wij proberen hiertoe een behandeling aan
te bieden die van beide markten thuis is: de revalidatie
op motorisch en cognitief gebied, maar vooral een
behandeling waarbij we samen met de patiënt zoeken hoe
hij/zij kan omgaan met de gevolgen van de hersenaandoening. Een behandeling die helpt bouwen aan identiteit,
emotioneel evenwicht, zinvolle activiteit en goede relaties.
We beschikken hiervoor over drie professionele teams
met psychiaters, neuropsychologen, ergotherapeuten,
kinesitherapeuten, logopediste, maatschappelijk assistenten, gespecialiseerde verpleegkundigen en andere
gespecialiseerde begeleiders.
Om dit te realiseren hebben we 78 bedden en 15 plaatsen
daghospitalisatie verspreid over drie afdelingen binnen
ons centrum. Ze hebben elk hun specialisatie.

CR 2
Bij de afdeling CR 2 richten we ons in de eerste plaats op
verwerking, depressie, gedragsproblemen bij mensen met
een hersenaandoening. De behandeling is voornamelijk
psychotherapeutisch gericht op groei, inzicht en verandering.

CRK
De afdeling CRK richt zich naar revalidatie, met nadruk op
cognitieve revalidatie, bij personen met geheugenproblemen en executief disfunctioneren. De behandeling is
gestructureerd en gericht op leren en trainen. De houding
is sturend, gericht op zelfstandigheid en consequente
(tijdelijke) ondersteuning.

• Residentiële behandeling
• Uitvoerige diagnosestelling
• Intensieve behandeling
• Behandel- of begeleidingsadvies
• Therapie op maat
• Respijtopname: een tijdelijke opname om de mantelzorger of het team ademruimte te geven.
• Poliklinische therapeutische en psychiatrische begeleiding.
• Begeleiding door Mobiel Team NAH

