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Wat is de EPSI?

Wij zijn een zelfstandige psychiatrische eenheid:


binnen de spoeddienst van het AZ Sint-Jan AV Brugge-Oostende



in samenwerking met het AZ Sint-Lucas Brugge.

Wij verlenen hulp aan mensen met acuut onhoudbaar psychisch lijden, 24
uur op 24.
Voorbeelden van crisissituaties:


zelfmoorddreiging of –poging



onhoudbare angst of depressie



verwardheidstoestanden



verslavingsproblemen – alcohol, drugs, medicatie, andere



uit de hand gelopen familiale of relationele ruzies.
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Waarom EPSI?

Bij noodgevallen van psychische aard is gespecialiseerde zorg even belangrijk als bij ernstig fysiek letsel.
EPSI verleent u als betrokken persoon een complete psychiatrische zorg:


Snel – we verlenen dringende zorg en zoeken tegelijk naar vervolgzorg op maat van uw specifieke noden



Veelzijdig – wij zijn een team van psychiaters, psychologen, veerpleegkundigen en sociaal werkers om samen antwoorden te bieden
aan uw diverse noden



Betrokken- wij werken nauw samen met uzelf en indien wenselijk –
uw familiale en sociale omgeving, uw huisarts en uw hulpverleners.

2

EPSI

3

Hoe verloopt een crisisinterventie?

Bij crisis

Contacteer indien mogelijk best eerst uw huisarts of hulpverlener

Naar EPSI

U treft ons team op de Spoeddienst van het AZ Sint-Jan AV
Brugge-Oostende, Ruddershove 10 te Brugge

Op EPSI

Onze interventie bestaat erin om:
1. Dringende eerste hulp te bieden, afgesteld op de aard
van de crisis
2. Vervolgens toe te werken naar ofwel:


Ontslag, met of zonder ambulante vervolgzorg



Opname op een gespecialiseerde dienst

Vaak kunnen we een opname voorkomen dankzij de combinatie van:
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onze intense zorg tijdens de crisis



onze focus op het snel op gang brengen van het kader voor nazorg.

Contact

Eenheid voor Psychiatrische Spoedinterventie - EPSI
AZ Sint-Jan AV
Ruddershove 10
8000 Brugge
t: 050 45 39 84
t: 050 45 38 49
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Het EPSI-team
Dr. Jürgen De Fruyt
Jan Sys

psychiater
hoofdverpleegkundige

Lies Verleyen
Hilde Maet

psychologe
psychologe

Anouchka De Fruyt
Jean-Paul Sucaet
Danny Schallier

psychiatrisch liaison verpleegkundige
casemanager legale middelen
casemanager illegale middelen

Kim Van De Casteele

medisch maatschappelijk werker

az sint-jan brugge - oostende av
Ruddershove 10 • 8000 Brugge • t: 050 45 21 11 • f: 050 45 22 38 • info@azsintjan.be • www.azsintjan.be
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