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Medium care I

Naam: 

Naam behandelaar:



Medium care I: de afdeling
MC I biedt ruimte aan dertig patiënten en bestaat uit twee medium care 
afdelingen. Zodra u op MC I bent, proberen we samen met u het acute gevaar 
zo snel mogelijk voor u weg te nemen. Daarna werken we samen met u aan uw 
herstel zodat u na een opname in de kliniek weer verder kunt met uw dagelijks 
leven. 

Speciale aandacht
Bij MC I vinden we vriendelijke opvang, de patiënt centraal stellen en het 
betrekken van familie en naasten erg belangrijk. Zo lukt het om spanningen te 
verminderen en uw welzijn te vergroten. Zodra u op MC I bent aangekomen, 
volgt er binnen enkele dagen een zorgafstemmingsgesprek (ZAG). In dit 
gesprek bespreekt u samen met uw behandelaar en uw familie of naaste 
wat de behandeldoelen zijn, hoe lang de opname gaat duren, met welke 
medewerkers u te maken krijgt en wat zij voor u kunnen betekenen. 

Het team
Het team van medium care I is multidisciplinair. Dat wil zeggen dat het 
uit verschillende medewerkers met verschillende functies bestaat, zoals 
een psychiater, afdelingsarts, psycholoog, verpleegkundig specialist, 
verpleegkundigen, agogen, begeleiders, maatschappelijk werker en 
ervaringswerker.

De behandeling
Gedurende uw behandeling helpen we u vooral te stabiliseren. Dit doen we 
door: 

○ gesprekken met de psychiater, afdelingsarts, verpleegkundig specialist, 
verpleegkundigen en begeleiders; 

○ zorgafstemmingsgesprekken; 
○ medicatie; 
○ ondersteunende of structurele begeleiding; 
○ ondersteuning bij dagbesteding en activiteiten. 

Als het nodig is en het wat minder goed met u gaat, kunnen we onze zorg 
aan u intensiveren. 

Crisissignaleringsplan
Verpleegkundigen of begeleiders stellen samen met u een 
crisissignaleringsplan (CSP) op. In dit plan staan alle fases van spanning 
beschreven die u doormaakt. Het plan leert u en ons met deze spanning om 
te gaan. 

Eigen kamer
Op MC I krijgt een eigen kamer en kunt u gebruik maken van de 
gezamenlijke badkamer, wc en woonkamer. U wordt uitgenodigd voor 
de maaltijd in de eetkamer. Als u liever op uw kamer eet dan is dat ook 
mogelijk. Dit graag overleggen met de verpleegkundige of begeleider. 

Meer informatie
In de centrale hal en op de afdelingen van MC I hangen rekken met 
folders over diagnoses en psychiatrische aandoeningen, informatie over 
uw behandeling, uw rechten en plichten als patiënt van Emergis en de 
patiëntenvertrouwenspresoon (pvp). De pvp kan u ondersteunen bij vragen 
of zaken waarmee u het niet eens bent.  

Hoe we met elkaar om willen gaan 
Hoe we met elkaar om willen gaan tijdens de opname staat beschreven in 
de huisregels. Deze vindt u op de afdeling en in de opnamemap. 

Adres
Emergis MC I
Oude Boomgaard 5, Kloetinge
T 0113 26 75 50 en 0113 26 75 60

Postadres 
Postbus 253
4460 AR Goes

MC I staat voor medium care en bestaat uit open en gesloten 
afdelingen voor mensen vanaf 18 jaar met psychische en 
psychiatrische klachten. MC I biedt acute en intensieve 
psychiatrische zorg aan mensen bij wie veiligheid en 
bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Een 
opname op MC I kan vrijwillig of gedwongen zijn. 


