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Wie zijn we?
Het psychiatrisch centrum Sint-Amandus maakt deel uit
van de vzw Organisatie Broeders van Liefde en bestaat uit
een psychiatrisch ziekenhuis met 369 bedden/plaatsen,
een psychiatrisch verzorgingstehuis met 120 bedden en is
betrokken in 8 mobiele teams. Het psychiatrisch ziekenhuis
biedt crisiszorg en gespecialiseerde behandeling en begeleiding aan. Mensen worden tijdelijk opgenomen. Tijdens
de opname werken we een behandel- en begeleidingsplan
uit samen met hen en hun (familiaal) netwerk én we gaan
hier samen mee aan de slag. Het psychiatrisch verzorgingstehuis biedt gespecialiseerde woonondersteuning
aan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die
geen behandeling (meer) nodig hebben in een psychiatrisch
ziekenhuis, maar (nog) niet zonder 24-uursondersteuning
alleen kunnen wonen. Het PVT is gelokaliseerd op onze
hoofdcampus in Beernem en op een campus in Torhout.
Samen met verschillende partners uit de regio maakt PC
Sint-Amandus deel uit van het netwerk GGZ regio NoordWest-Vlaanderen.

Wat doen we?
Wij ondersteunen mensen tijdens een ernstige psychiatrische
crisissituatie, bieden behandeling en begeleiding aan mensen
met een psychische kwetsbaarheid en focussen hiermee
op herstel en kwaliteit van leven. Het ziekenhuis is enerzijds een algemeen psychiatrisch ziekenhuis voor volgende
doelgroepen: verslavingszorg, psychosezorg waarbij crisiszorg,
kortdurende en voortgezette residentiële behandeling en dagbehandeling aangeboden worden. Het ziekenhuis is anderzijds
een categoraal psychiatrisch ziekenhuis met een aanbod voor
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crisiszorg, kortdurende en voortgezette residentiële behandeling en dagbehandeling voor volgende doelgroepen: mensen
met een niet-aangeboren hersenletsel, plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, mensen met een mentale beperking in combinatie met een psychiatrische problematiek en
ouderen met een psychiatrische problematiek. Ten slotte zijn
er in het psychiatrisch ziekenhuis 2 afdelingen voor intensieve
behandeling (IB) voor de doelgroepen: psychose gecombineerd met verslaving en persoonlijkheidsstoornissen gecombineerd met verslaving.
Als partner in het netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen
zet PC Sint-Amandus medewerkers in voor Covias en de
Mobiele Crisisteams. Sinds 2014 is het Mobiel Forensisch
Team actief in de forensische zorg. Sinds 2016 verleent een
ander mobiel team (DIAMO-team) zorg in de provincie WestVlaanderen voor mensen met een verstandelijke beperking
en ernstige psychiatrische problemen.

Wat bezielt ons?
“Als ervaren partner in de geestelijke gezondheidszorg bieden
we mensen met een complexe psychiatrische problematiek
gespecialiseerde zorg, met oog voor eigenheid, kansen en
grenzen.” In onze werking ervaren we 5 cruciale sleutels tot
kwaliteit van zorg. Dit vertaalde zich in de slogan:
“Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg.”
Lees de uitgebreide identiteitsverklaring van PC Sint-Amandus op www.amandus.be.

BELEID I 3

NIEUW ALGEMEEN BELEIDSPLAN
VOOR DE PERIODE 2018-2023
Waar willen we naartoe?
In 2018 nam de directie - in afstemming met stafmedewerkers,
de kernteams van de afdelingen en de leidinggevenden van de
ondersteunende departementen - de tijd om de actiepunten
uit het vorige beleidsplan grondig te evalueren en een nieuw
Algemeen Beleidsplan (ABP) voor te bereiden. De thema’s voor
het nieuwe plan kwamen tot stand op basis van verschillende
bronnen: zelfevaluatie -, informatie- en overlegbronnen.

Het ontwerp van het Algemeen Beleidsplan werd eind 2018
voorgesteld aan de medewerkers. Iedereen werd uitgenodigd
om feedback te geven, aandachtspunten te formuleren of
verdere toelichting te vragen. Het plan werd ook toegelicht
en besproken met ervaringsdeskundigen en familieleden
van cliënten, aangezien zij vanuit hun ervaring een unieke
inbreng konden leveren.

5 strategische doelstellingen werden naar voren geschoven.
Daar zetten we gedurende deze periode op in. Elke strategische
doelstelling werd vertaald in een aantal thema’s die de inhoudelijke focus vastleggen. We zetten sterk in op de P(lan)-D(o)C(heck)-A(ct)-cyclus binnen (zorg)processen om de efficiëntie,
effectiviteit, veiligheid en kwaliteit verder te verhogen.

Na de verwerking en bespreking van alle feedback, lichtte de
directie het nieuwe plan nog eens toe begin 2019.
2019 was ook het eerste werkjaar voor projectgroepen voor
de concrete realisatie van de doelstellingen uit het Algemeen
Beleidsplan.

Voor de
huidige beleidsperiode zijn
er 5 strategische doelstellingen,
5 pijlers voor het beleid dat we voeren
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Inzetten op
kwaliteit en
veiligheid van
patiëntenzorg

Een kwantitatief
en kwalitatief
zorgaanbod
realiseren

Medewerksbeleid
performanter
maken

Administratieve,
facilitaire en
financiële dienstverlening verder
optimaliseren

Inzetten op
basisvoorwaarden
en structuren
voor het behalen
van een accreditatie

Klinisch risicomanagement

Vermaatschappelijk
van zorg

Visie op
leiderschap

Informatiebeheer (DBS)

Medicatiemanagement

Evidence based
behandelprogramma’s

Medewerkersmanagement

Managent van
financiële
middelen

Infectiepreventie
en controle
Cliëntenstromen
Rechten van de
patient

Ethiek

Gezonde en veilige
werkomgeving

Managent van
infrastructurele
middelen
Performantie
verhogen van
het Administratief/
financieel dep.

Intern Auditsysteem
Geïntegreerd
risico
managementsysteem

Patiënten- en
familieparticipatie
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Dit was 2019 …
Extra mobiele teams
In 2019 zijn 2 nieuwe mobiele teams gestart: het Mobiel Crisisteam (MCT). Oostende-Veurne en een Mobiel Behandelteam voor diezelfde regio. De opstart van deze teams betekent een mooie uitbreiding van het werkingsgebied in de regio Noord-West-Vlaanderen:
ook mensen uit de regio Oostende-Veurne (vb. uit Bredene, De Panne, Gistel, Koksijde ...) kunnen nu bij psychische of psychiatrische problemen behandeling en begeleiding krijgen in de thuisomgeving. Voor de opstart van dit team heeft o.a. PC Sint-Amandus
psychiatrische bedden buiten gebruik gesteld door de sluiting van een ziekenhuisafdeling. Zo konden we de vrijgekomen financiële
middelen inzetten voor de opstart van deze teams.
Mobiel Crisisteam?
Het Mobiel Crisisteam is een ambulant team dat kortdurende
interventies op maat biedt in de thuisomgeving van de cliënt
voor acute psychische en psychiatrische problemen. Het
doel van de crisisbehandeling aan huis is het voorkomen of
verkorten van een ziekenhuisopname en het vermijden van
herval. Het MCT probeert zowel patiënt als omgeving te ondersteunen, het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te
herstellen en indien nodig verdere hulpverlening te installeren.
Dit impliceert dat cliënten in hun thuisomgeving behandeld
kunnen worden. Het team is multidisciplinair samengesteld en
bestaat uit twee psychiaters, een therapeutisch coördinator/

psycholoog, een teamverantwoordelijke, maatschappelijk werkers, een ergotherapeut en psychiatrisch verpleegkundigen.
Het Mobiel Behandelteam?
Het Mobiel Behandelteam cluster West maakt deel uit van Covias, een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties uit de
geestelijke gezondheidszorg in Noord-West-Vlaanderen. Dit team
biedt langdurige behandeling een begeleiding in de thuisomgeving van de cliënt, om een ziekenhuisopname te voorkomen en
ervoor te zorgen dat de cliënt thuis kan blijven wonen en zoveel
als mogelijk de rollen in de maatschappij kan opnemen.

2 afdelingen voor intensieve zorg
In 2019 kreeg PC Sint-Amandus de goedkeuring en erkenning voor 2 intensieve zorgafdelingen met een hogere personeelsomkadering:
1. afdeling De CAAI: afdeling voor mensen met een acute psychiatrische crisis
en
2. afdeling De Bron: afdeling voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid
Voor deze intensievere behandeling en begeleiding heeft PC Sint-Amandus psychiatrische bedden buiten gebruik gesteld door de sluiting van een ziekenhuisafdeling. Zo konden we de vrijgekomen financiële middelen inzetten voor de aanpassing van dit zorgaanbod.

Sporthal in een nieuw jasje

Opstart aankoopdienst

De sporthal op de campus kreeg een nieuw jasje: het buitenschrijnwerk werd volledig vernieuwd en de muren kregen een
nieuwe pleisterlaag. De sporthal kreeg ook een nieuw dak,
nieuwe betonklinkers rondom het gebouw en ook het schrijnwerk van de buitengalerij werd aangepakt. Na de renovatie
van het ‘interieur’ vorig jaar een mooie stap voor dit stukje
infrastructuur op de campus!

Ook organisatorisch waren
er nieuwe ontwikkelingen.
Zo kwam er een diensthoofd aankoop in dienst.
Deze aanwerving betekende
samen met de integratie
van verschillende diensten
de opstart van een nieuwe
ondersteunende dienst: de
aankoopdienst. In die dienst
werken 6 medewerkers en
het diensthoofd.
In 2019 werden de aankoopflows in kaart gebracht, werden
nieuwe contracten afgesloten om de marktpositie van het centrum te verbeteren, werd de begrotingscyclus verbeterd,….
Voor 2020 zitten heel wat verbeterprojecten in de pijplijn:
adequater voorraadbeheer, een betere distributie, inventarisatie van groot materiaal en meubilair,…

JAAROVERZICHT 2019

KORT NIEUWS I 5

Wetenschappelijk onderzoek op FIDES afgerond
Vorig jaar werd een zes jaar
durend wetenschappelijk
onderzoek op FIDES, de
afdeling voor plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag, afgerond. Het doctoraatsproject vertrok
vanuit de centrale opvatting in
Emotion-Focused Therapy (EFT) dat
Ellen Gunst rondde wetenaffectregulatie een cruciale rol speelt
schappelijk onderzoek af
in het ontstaan van gedragsmatige
en relationele problemen, alsook in het proces en de uitkomst
van therapie. De studie trachtte de verandering in emotionele
verwerkingsproblemen via therapie in kaart te brengen bij mensen die seksuele feiten pleegden.
De toevoeging van EFT aan het therapieprogramma in
een tweede behandelfase leek een belangrijke bijdrage te
leveren aan de emotionele verwerking van problematische
ervaringen en pijn en het bevorderen van hun gedragsmatig
en relationeel functioneren van cliënten. Dit veranderingsproces ging verder dan cognitief inzicht, dat vaak al vroeg in de
therapie bereikt werd.
Diepgaandere emotionele veranderingsprocessen vragen
meer tijd en hebben baat bij een benadering die focust op problematische emotionele verwerking. Cruciaal voor cliënten die
seksuele feiten pleegden lijkt het zich verhouden tot zichzelf
als zowel slachtoffer als dader belangrijk, waarbij het doorwerken van maladaptieve schaamte en traumatische ervaringen

leidt tot het erkennen van eigen en andermans noden en het
opnemen van authentieke schuld en verantwoordelijkheid.
De publicaties van de studie (theoretische beschouwingen en
gevalsstudies) trachten het belang van het emotioneel, verdiepend werk binnen forensische behandeling op de kaart te zetten. In maart 2019 volgde een openbare verdediging van het
doctoraat. Experten op het vlak van forensische psychiatrie
(prof. Kasia Uzieblo en prof. Kris Goethals), Emotion-Focused
Therapy (prof. Antonio Pascual-Leone) en psychotherapie-onderzoek (prof. Reitske Meganck) lazen het proefschrift grondig
na en onderwierpen me aan kritische vragen.
Na heel intensieve en veeleisende jaren was dit een mooie
kers op de taart. . Ondertussen kon ik de fakkel als therapeutisch coördinator op FIDES weer opnemen en met een
heel pak meer bagage terug met twee voeten in het klinische
werkveld gaan staan. Ik heb me grondig kunnen verdiepen in
de emotionele veranderingsprocessen van cliënten op basis
van wat zij zelf hadden aangebracht via cliëntveranderingsinterviews en vragenlijsten.
Daarnaast hadden we ook een grondige studie gemaakt van affectregulatiemoeilijkheden en -verandering door het systematisch
gebruik van een observatie-instrument. Helemaal doordrongen
van het belang van affectregulatie geef ik nu met plezier verder
vorm aan een wetenschappelijk onderbouwde behandeling.”
Ellen Gunst

Renovatie vergaderzalen
1 van de vergaderzalen op de campus onderging een ware metamorfose: nieuw meubilair, heel wat schilderwerk, andere vloerbekleding,… In de vergaderzaal is vaak overleg van de artsen gepland, maar ook de wekelijkse zittingen van cliënten met de vrederechter gaan daar nu door. Ook op afdeling De CAAI, 1 van de afdelingen voor crisiszorg, werd een vergaderzaal gecreëerd.
En wat meer is…. de eigen medewerkers van de technische dienst voerden bijna alle werken uit. Mooi staaltje renovatiewerk!

VOOR

NA
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TELEX
2 afdelingen gesloten
In het voorjaar van 2019 werd de deur
van afdeling De Delta gesloten. Kort
daarna, op 1 juli, volgde afdeling De Link.
Deze sluiting maakte enerzijds de creatie
van nieuwe mobiele crisis- en behandelteams in de GGZ-regio Noord-West-Vlaanderen mogelijk en anderzijds de intensifiëring van 2 ziekenhuisafdelingen.

Inclusieve onderneming
Werkplekarchitect Groep Intro bezorgde
een certificaat voor inclusieve onderneming. PC Sint-Amandus zet zich in voor
diversiteit op de werkvloer door mensen
in te schakelen op de arbeidsmarkt door
o.a. Werkplekleren,…

Warmste week
PC Sint-Amandus deed mee aan de
warmste week en organiseerde 2 acties
voor de aankoop van een elektrische
bakfiets voor afdeling Wegwijs 1, afdeling voor volwassenen met een nietaangeboren hersenletsel. Intussen is de
bakfiets geleverd en kijken medewerkers
en patiënten uit naar de eerste uitstapjes ermee.

Generatie Rookvrij
Als organisatie ondertekenden wij het
charter ‘Generatie Rookvrij’. We willen
ook ons steentje bijdragen aan een rookvrije omgeving. De ondertekening past in
het rookbeleid van het Centrum.

Steun aan het Zuiden
PC Sint-Amandus deed eind 2019 een
storting van 1800 euro voor de Zuidactie van Fracarita Belgium, de NGO van
de Broeders van Liefde. Dankzij deze
campagne en o.a. onze bijdrage krijgen
Rwandese kinderen die blind of slechtziend zijn de kans om op een bijzondere
school van de Broeders van Liefde hun
talenten te laten openbloeien, ondanks
hun beperking. Daarnaast betaalden
we ook de helft van het loon voor de
tewerkstelling van een ergotherapeut in
ons partnerziekenhuis in Rwanda.
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Studenten op leerbezoek!
We slaan vaak de handen in elkaar met hogescholen. Ook in 2019 kwamen
studenten op leerbezoek. Zo ontvingen we bijvoorbeeld studenten verpleegkunde voor een opleiding veilige zorg. Zowel medewerkers als cliënten gaven
‘les’ aan de studenten. Ook de zesdejaars van het Technisch Instituut Heilige
Familie Brugge kwamen langs en maakten kennis met onze werking en gaven
tegelijkertijd een workshop handverzorging.

Nieuwe arts
In september breidde het artsenkorps uit. Toen startte dr. Simon Vanmarcke
als 11e psychiater. Door de intensifiëring van 2 afdelingen, steeg ook het
aantal artsenuren. Dr. Vanmarcke is als psychiater verbonden aan de afdelingen voor crisiszorg en neemt ook de ambulante werking van FIDES, afdeling
voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, voor zijn rekening.
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Bezoek
We kregen heel wat belangrijke partners
op bezoek met wie we dag in dag uit tot
een goede samenwerking proberen te
komen: zo ontving de directie ook de
nieuwe burgemeester een het schepencollege van Beernem. De werking van
het ziekenhuis werd toegelicht en er
werd dieper ingezoomd op enkele specifieke thema’s zoals de patiëntenrechten,
veilige zorg. Uiteraard kwam ook de
samenwerking met de gemeentediensten aan bod.

Werkgroep Arbeid uit de
startblokken
De werkgroep arbeid startte en maakte een beleidskader voor de samenwerking tussen zorg en werk met 6 speerpunten die ze verder willen uitwerken.
1. We willen het thema arbeid, activering en herstel in het kader van intensifiëring van zorg verder uitdiepen;
2. We benaderen ‘zorg’ en ‘arbeid’ als complementaire en elkaar versterkende perspectieven;
3. We willen iedere arbeidshulpvraag zowel intern als extern kwalitatief behartigen;
4. We reflecteren over lopende processen rond arbeidshulpvragen en onderzoeken succesvolle arbeidsreïntegratiemodellen en – methodieken;
5. We willen behandelprogramma’s met evidence onderbouwen;
6. We willen het intern en extern ondersteunende netwerk rond het thema
arbeid verder uitbouwen, we doen dit verbindend en vanuit het standpunt
van de cliënt.

Tournée minérale
We deden voor het eerst mee aan
Tournée Minérale, de actie van De
Druglijn en de Stichting tegen Kanker
om in februari geen alcohol te drinken.
Met onze deelname onderstrepen we
het alcoholvrije beleid in het Centrum.

Een kwalitatief
documentbeheersysteem
Het is belangrijk dat alle medewerkers de actuele versie van documenten,
processchema’s, procedures, werkinstructies, enz. eenvoudig en snel terug
kunnen vinden. Het Centrum kocht daarvoor software aan van de firma Infoland: iDocument. Met iDocument beschikken we over één systeem om informatie
te beheren en te verspreiden. iDocument heeft bovendien ook
een intelligente zoekfunctie die gebruikers helpt
om de juiste documenten
terug te vinden. In 2019
namen we het nieuwe
documentbeheersysteem
in gebruik.

Focus op ….
leiderschap!
Een goede inscholing is belangrijk, zeker
ook voor nieuwe leidinggevenden. In 2019
werd een nieuw inscholingspakket gelanceerd over het thema ‘leiderschap’.
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Valpreventie
De werkgroep valpreventie ontwikkelde het valpreventiebeleid. Op basis van de richtlijnen van het expertisecentrum
valpreventie evalueerde de werkgroep het bestaande beleid
en stuurde dat bij. Ze organiseerden daarna een infomoment voor de interdisciplinaire teamleden van de afdelingen
crisiszorg. Ook cliënten en familieleden worden nu gerichter geïnformeerd over algemene preventiemaatregelen en
aandachtspunten: cliënten krijgen bij opname een brochure,
net als familie van risicopatiënten. Op de afdelingen en in de
centrale kineruimte hangen ook affiches met deze tips en
aandachtspunten.

JAAROVERZICHT 2019

Revisie Basistekst Veilige Zorg: omgaan met
vrijheidsbeperkende maatregelen
De ‘Basistekst Veilige Zorg: omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen’ beschrijft hoe we in PC Sint-Amandus
veilig en zorgvuldig professioneel willen handelen als we
vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen. Vanuit deze
visie stellen we een aantal doelstellingen van goede praktijkvoering voorop. De tekst werd in 2019 door de Stuurgroep
Veilige Zorg geactualiseerd vanuit de nieuwe normen van
Zorginspectie, de multidisciplinaire richtlijn ‘preventie en
toepassing van afzondering en fixatie in GGZ’ en het ethisch
advies Broeder van Liefde (Vrijheidsbeperking in de GGZ –
over regels, macht en dwang).
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Opnamebeleid en vernieuwde opnamecoördinatie
De werkgroep cliëntenstromen stelde het opnamebeleid voor en
de vernieuwde opnamecoördinatie. De opnamecoördinatie is het
centrale aanspreekpunt voor opnamevragen en staat garant voor
een vlotte en eenvormige opvolging van alle opnamevragen.
Een opnamevraag kan iedere dag (24/24) telefonisch of via e-mail.
Tel: 050 79 95 69
E-mail: amandus.opnamevragen@fracarita.org.
Meer info via www.amandus.be
Ook werden afspraken vastgelegd om de informatie-overdracht te
verbeteren. De werkgroep streeft ernaar om de kwaliteit van de informatie bij overdracht tussen shiften, interne transfers en ontslagen nog te verbeteren. Ter ondersteuning is er in het elektronisch
patiëntendossier een overdrachtsdocument beschikbaar.

dr. Geert Bosma, hoofdgeneesheer, geflankeerd door de 4 medewerkers die instaan voor de centrale opnamecoördinatie

Medicatieverificatie
Op de afdelingen voor crisiszorg is “medicatieverificatie” sinds januari een vast onderdeel geworden bij opname. Dit betekent
dat we aan elke cliënt bij de opname vragen welke medicatie hij/zij neemt. Door verschillende informatiebronnen (cliënt, familie, doorverwijzer, huisarts, meegebrachte medicatie/schema) aan te spreken, kunnen we een zo goed mogelijke medicatiegeschiedenis opstellen zodat we continuïteit van de medicamenteuze behandeling voorzien en medicatiefouten tijdens zorgovergangen te beperken. Tijdens dit proces sporen we afwijkingen op en werken we die weg.

Geen medicatiebedeling meer voor dagpatiënten
Sinds eind 2019 geven we geen medicatie meer aan dagpatiënten. De visie om dagpatiënten niet langer vanuit de ziekenhuisapotheek te bevoorraden, sluit aan bij de vermaatschappelijking van zorg. Bovendien vermijden we hiermee verwarring voor de cliënt
door het verschil tussen thuismedicatie (geneesmiddel merk A) en medicatie die we in het ziekenhuis gebruiken (zelfde geneesmiddel merk B). Na een risicoanalyse hebben we de afschaffing gefaseerd doorgevoerd.
“Vanuit het verpleegkundig oogpunt enkel voordelen. Door het wegvallen van een groot pakket aan administratief en
organisatorisch werk is er meer tijd beschikbaar om samen met de cliënt te besteden.”
Medewerker dagcentrum

De cliënt hebben we voorbereid aan de hand van folders en een
mondelinge toelichting. We hebben hen ook sterk aangeraden om te kiezen voor een vaste “huisapotheker”.
Als geneesmiddelenexpert in de eerstelijnszorg heeft de
huisapotheker namelijk een goed totaalbeeld van de cliënt
zijn medicatieschema aangezien hij voorschriften van zowel
huisartsen als specialisten uitvoert alsook medicatie zonder voorschrift aflevert.

En ook dit….
- Voor de 4de keer werd bij alle medewerkers zorg gepeild naar hun perceptie met betrekking tot patiëntveiligheidscultuur.
- Er werd ook een beleid uitgewerkt voor cliëntidentificatie
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Personeelsfeest
Op de laatste warme zomerdag van
2019, vierden we feest: een personeelsfeest nieuwe stijl. Het was een
schot in de roos: een sfeervolle locatie
in Brugge, gezellig samen eten, ambiance op de dansvloer voor de liefhebbers
en een streepje saxmuziek als verrassing.Het was een onvergetelijke avond
die voor herhaling vatbaar is!

Goede teamspirit
Een goede teamsfeer en samenwerking is heel belangrijk.
We streven dat na door o.a. teambuilding. Sinds 2018
krijgen teams financiële ondersteuning voor de organisatie van een teambuildingsactiviteit. Heel wat teams organiseerden een activiteit.
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Op de cover
Een delegatie van de intussen gesloten
afdeling De Link siert de cover! De afdeling sloot op 1 juli om de opstart van
extra mobiele teams en de intensifiëring
van 2 ziekenhuisafdelingen mogelijk
te maken. Op 19 maart gaven ze een
spetterend optreden op Alleman Kan,
een vrij podium voor zowel cliënten als
medewerkers, dat tweejaarlijks wordt
georganiseerd. De afdeling wou duidelijk een laatste keer knallen: ze gingen
voluit voor sfeer en ambiance met een
dansoptreden op het nummer ‘Leef’ van
André Hazes Junior.

GO-team!
Het GO-team ging van start. ‘GO’ staat voor Groot Onderhoud. Een
7-tal medewerkers vormen dit nieuwe team dat als pilootproject
startte. Door de uitvoering van grote periodieke werken zoals het
grondig onderhoud van afdelings-en therapiekeukens en sanitaire
ruimtes willen we de kwaliteit van de schoonmaak verhogen en een
betere hygiëne nastreven. We verwachten extra flexibiliteit van de
teamleden bij de opmaak van de werkplanning waardoor de continuïteit van de dienstverlening van de Huishoudelijke Dienst in de
namiddag beter gewaarborgd wordt. We streven ernaar om snel in
te spelen op de schoonmaaknoden op een afdeling: meer sanitaire
‘nabeurten’, een extra poetsbeurt van de eetruimtes na het middagmaal, dringende poetsbeurt van een kamer na een ontslag,…

“Met zorg dragen en
gedragen worden”
Elk jaar krijgen onze medewerkers een kleine
nieuwjaarsattentie. Met die attentie willen we
op een ludieke manier een sleutelwaarde uit de
werking aanraken.Voor de waarde mensgerichtheid kozen we voor een duurzame, katoenen tas
met een leuke opdruk omdat onze medewerkers
fanTAStisch zijn.Een greep uit de verschillende
opdrukken willen we jullie niet onthouden:
• Met zorg dragen en gedragen worden!
• Met zorg dragen is hartvervullend, met zorg
gedragen worden is hartverwarmend!
• We dragen elkaar een warm hart toe!
...
Als toemaatje schonk de directie ook nog een
doosje zoetigheid!

Follow us…
wil je graag PC Sint-Amandus
volgen via sociale media?
Dat kan via volgende kanalen:

pcsintamandus

pcsintamandus

company/pcsintamandus
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De routeplanner: toegankelijk overzicht met het centraal aanbod

“Welke route wil je
bewandelen?”
Op elke afdeling ligt een routeplanner, een map met routekaarten. De
routekaarten bevatten een toegankelijk overzicht van het centraal aanbod,
een aanvulling op het therapieprogramma van de af deling. Met de
routekaarten kan een zorgvrager zijn
eigen route uitstippelen. Zorgvragers
werden actief betrokken bij het maken
ervan. Inhoudelijk coördinator Alain
De Clippel en Bram Eggermont, PVTbewoner, waren lid van de werkgroep.
Bram is heel tevreden met de routeplanner. Het was een hele zoektocht
om tot dit eindresultaat te komen. “
We hebben gezocht naar gemakkelijke
woorden, naar eenvoudige taal. Zo
werd hippotherapie vervangen door
‘omgaan met paarden’”, voegt Bram
toe als voorbeeld.
“We denken echt nog veel te vaak
vanuit het perspectief van de zorgprofessional,” vult Alain aan. “Wat voor
ons logisch en begrijpelijk is, is dat
niet voor iedereen.
De routeplanner bestaat uit routekaarten. Die zijn voor zorgvragers een
hulpmiddel om hun weg te vinden in
het brede centrale aanbod. Voor de
opmaak van de routekaarten hadden
we een aantal uitgangspunten: een
uniforme opbouw, geen therapeutisch
taalgebruik of afkortingen,… “

Fijne reis
De routeplanner met de routekaarten
is een mooie map geworden. Intussen
is er op iedere afdeling een exemplaar.
In het inleidend woordje wordt de zorgvragers een fijne reis toegewenst. “
De reis is voor iedereen verschillend”,
legt Alain uit. “Ook de bestemming
verschilt: iemand kan ervan dromen
om opnieuw te gaan werken of wil
graag zelfstandig wonen, maar even
goed kan iemand op zoek zijn naar
een nieuwe hobby, meer ontspanning,
nieuwe mensen leren kennen,…
JAAROVERZICHT 2019

Creatief, aantrekkelijk, toegankelijk en tastbaar, begrijpelijk,
aanpasbaar en logisch in de opbouw”. Met die criteria gingen we
aan het werk.
Heel veel variatie en heel veel mogelijkheden dus. De routeplanner
is een hulpmiddel om in gesprek te
gaan met de individuele begeleider en
vertrekt vanuit de interesses van een
zorgvrager. Achteraan in de map zit
een interesselijst. De interesses van
iemand zijn een belangrijk vertrekpunt!
Dát en de doelen waar we tijdens de
behandeling en begeleiding naartoe
werken!”, verduidelijkt Alain.
“De routeplanner mag geen stof vergaren in de kast. Zorgvragers kunnen
maar kiezen voor bepaalde zorgaspecten als ze voldoende geïnformeerd
zijn, en hier hebben we als zorgverlener een belangrijke rol in”

Dries
Alain vertelt dat ook het verhaal van
de tekening op de voorkant van de

map mooi is. “Op een bepaald moment ging ik het idee van de routeplanner gaan voorstellen in het Open
Ateljee, waar creatievelingen terechtkunnen. Ik vroeg of ze iets konden
maken. Dries maakte een prachtige
tekening. Ik zag er meteen een route
in, maar Dries vertelde een heel ander
verhaal; Voor hem was de tekening
een boom met verschillende vertakkingen. Het is een tekening met veel
lagen en het idee achter de routeplanner is heel mooi visueel voorgesteld.”

Toekomstmuziek
“We blijven verder evolueren”, zegt
Alain. We willen een aanspreekpunt op
elke afdeling, we breiden de routeplanner nog steeds uit met nieuwe
routekaarten. We dromen er zelfs van
om een app te maken.”
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Innovatief, ergonomisch en efficiënt werkmateriaal
De huishoudelijke dienst investeert in kwaliteit. Ergonomie en werkplezier zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Jaarlijks voorzien we een budget voor de aankoop
van nieuw werkmateriaal voor de huishoudelijke dienst.

We gaan onze nieuwe schrobzuigmachine
goed onderhouden. Door de grotere
werkbreedte van het toestel hoeven we
minder baantjes te lopen.
poetsdames Sonja en Claudine
Om efficiënt grote oppervlakten te reinigen is er
voor het vloeronderhoud van de gangen en de grote
leefruimtes van een afdeling een nieuwe schrobzuigmachine aangekocht. Voor het periodieke onderhoud van
compacte ruimten zoals patiëntenkamers en badkamers is de keuze gemaakt voor een I-mob XL. Dit is
een innovatieve en ergonomische walk-behind schrobzuigmachine die de vloeren snel en efficiënt reinigt.

Sonja en Claudine – poetsdames in Gebouw Bakensgoed - poseren
met gepaste trots naast ‘Mambo’. Mambo is de naam van de nieuwe
schrobzuigmachine.

Kwalitatieve schoonmaakproducten
Voor de aankoop en de levering van schoonmaakproducten,
systeemgebonden materialen, producten voor keukenhygiëne
en voor de vaatwas is de aanbestedingsopdracht gegund aan
de firma Alpheios.

De nieuwe schoonmaakproducten verspreiden
een frisse en aangename geur! Fantastisch resultaat met de interieurreiniger Bleunet, het interieur
is vlekvrij en streeploos gereinigd.
poetsdame An
Alpheios ondersteunt het schoonmaakproces door mensen,
middelen, methodes en machines beter op elkaar af te stemmen. Dit komt de kwaliteit van het poetsen ten goede. Een
nieuw assortiment aan schoonmaakproducten werd intussen
uitgekozen en in gebruik genomen.
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TELEX
De centrale ploeg
De medewerkers van de
centrale ploeg, die als ‘vlinder’ collega’s vervangen en
de namiddagploeg van de
Huishoudelijke dienst zijn in
een nieuw jasje gestoken. Zij
zijn flexibel qua werkplanning
en taakinhoud. Aangezien zij
dagelijks verplaatsingen maken naar alle afdelingen en
dit soms door weer en wind
doen, kregen ze bovenop de
voorziene arbeidskledij een
extra regenjas.

Dienst IT
De dienst informatica stond
in 2019 voor een huzarenstukje. Het besturingssysteem moest geüpgraded
worden naar Windows 10.
Heel wat laptops en desktops
werden uit noodzaak vervangen door nieuwere modellen
en de toestellen die nog niet
aan vervanging toe waren,
kregen een upgrade: in totaal
350 computers.
Daarnaast startte ook de
standaardisatie van multimedia in vergaderruimtes:
nieuwe beamers of tv’s als
alternatief.
Heel wat aandacht ging ook
naar bewustwordingssessies
over informatieveiligheid en
de GDPR-reglementering.
De dienst informatica
investeerde ook verder in
apparatuur, systemen en de
technische kennis zodat de
kwaliteit van het informaticaaanbod gewaarborgd blijft.
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Vernieuwde werking dieetkeuken
De organisatie voor het klaarzetten van de dieetmaaltijden werd gewijzigd. Daardoor
is er tijd vrijgekomen voor de diëtisten om onder andere workshops te geven op de
afdelingen in verband met gezonde voeding.
Mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn zich vaak minder bewust van hun
voedingsgewoonten, hebben soms een groter hongergevoel of een sterkere drang
naar zoetigheid als vervelende bijwerking van medicatie,...
Inzetten op bewustwording van eetgedrag en preventie van gezondheidsrisico’s is
heel erg belangrijk.
De diëtisten ontwikkelden daarom een reeks interactieve workshops over gezonde
voeding.
Op woensdag 29 mei begeleidden ze de eerste workshops! Op die manier willen ze op
een laagdrempelige manier mensen bewustmaken en motiveren om gezonder te eten
en te leven.
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It’s in
the
box!
Welkom in ons team!
We willen nieuwe medewerkers hartelijk verwelkomen. Vroeger kreeg iedere
nieuwe medewerker een onthaalbrochure. Sinds 2019 krijgen ze een ‘welkomdoos’. De onthaalbrochure was
aan vernieuwing toe. Inhoud en vorm
werden onder handen genomen. De
brochure werd een doosje, de inhoud
voldoet nu aan de accreditatienormen.

Het kleurrijke doosje was een mooie en
toffe attentie. Zeker met de snoepjes erbij!
De informatie die erbij zat was duidelijk. Ik
had meteen zin om te starten.
Eline

Het nuttige aan het aangename
koppelen
Als je nieuw bent, ontmoet je heel wat
nieuwe mensen, je moet nog wennen
en je krijgt heel wat informatie te verwerken. De welkomdoos is een hulpmiddel met gebalde informatie over
het centrum, praktische afspraken...
om een nieuwe medewerker op weg te
helpen. We vullen de doos ook met iets
lekkers! :-)

Doosje op maat
Ook voor vrijwilligers, jobstudenten en
stagiairs is er een ‘doosje op maat’,
met informatie die voor hen nuttig en
belangrijk is bij hun eerste werkdagen
in PC Sint-Amandus. Ook voor ervaringsdeskundigen en artsen werken we
dit nog uit.
Eline Verhamme, verpleegkundige
ontving de eerste doos
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Medewerkersbevraging:
concrete actiepunten
Tussen 15 mei en 15 juni 2018 liep in PC Sint-Amandus een medewerkersbevraging, net zoals in alle andere voorzieningen van Broeders van Liefde. BING
Research ondersteunt en begeleidt dit onderzoek. De bevraging peilde naar
engagement, tevredenheid, kwaliteit van arbeid en de psychosociale risico’s.
De resultaten werden gebruikt om 3 actieplannen op te maken: een actieplan
voor het Centrum, een actieplan per afdeling/dienst en een actieplan psychosociale belasting.

Inzoomen op het actieplan voor het Centrum
ACTIEPUNT 1
betere opvolging én communicatie over de resultaten en actiepunten van de
medewerkersbevraging

MEDEWERKERSBEVRAGING 2018
15 mei 2018 - 15 juni 2018

Presentatie globale resultaten
03 oktober 2018

Resultaten afdelingen/diensten
+ resultaten van populatie LG
07 november 2018

Resultaten afdelingen/diensten
bespreking met het team
vóór 15 december 2018

Ter beschikking stellen resultaten
afdeling/dienst en departement
aan de medewerkers via Intranet
15 december 2018

Opstellen Actieplannen

afdelingen - departementen - voorziening
31 maart 2019

Het tijdspad illustreert mooi de aanpak.

ACTIEPUNT 2
De directie verzorgt een open communicatie over het beleid.

Communicatie actieplannen
26 juni 2019

De antwoorden bij de bevraging konden we herleiden tot 4 grote punten.
De directie formuleerde een 9-tal concrete acties voor dit actiepunt: o.a.
minstens 1 keer per jaar aanwezig op dienst- of afdelingsvergaderingen, vaker
aanwezig en betrokken bij interne vormingsmomenten, een jaarlijkse mededeling van de algemeen directeur over het gevoerde beleid en de plannen voor de
toekomst,…

Opvolging actieplannen door coaches

ACTIEPUNT 3

Communicatie opvolging actieplannen

Opvolging actieplannen door coaches
februari 2019

Opvolging actieplannen door coaches
juni 2020

uitgebreid dialorum juni 2020

Een beleidsplan welzijn

-

najaar 2019

Aan het algemeen beleidsplan welzijn zijn 4 beleidsplannen gekoppeld:
Beleidsplan ergonomie
Beleidsplan Fit@Work, Gezonde voeding, Rookbeleid, Hitteplan
Beleidsplan preventie tegen stress en burn-out
Beleidsplan verzuimbeleid, re-integratiebeleid en progressieve tewerkstelling

Opvolging actieplannen door coaches
oktober 2020

Opvolging actieplannen door coaches
februari 2021

MEDEWERKERSBEVRAGING 2021

Voor iedereen binnenkort een
functie-en competentieprofiel!
Er werd veel geschreven aan heel wat
beschrijvingen van een 100-tal functies. Voor bepaalde functies riepen
we de hulp in van Joke Six (Escala),
externe consultant. Voor andere functies werden functiehouders geïnterviewd. Na de interviewfase maakte
een HR-medewerker een functie- en
competentieprofiel op. Via feedback
van klankbordgroepen met collega’s
JAAROVERZICHT 2019

uit andere functies werden de profielen
verfijnd. Op die manier verbetert de
leesbaarheid van de profielen en worden verschillen tussen functies beter
belicht. De functie- en competentieprofielen blijken interessante hulpmiddelen te zijn bij de selectie, introductie
en ontwikkeling van (nieuwe) medewerkers. In 2020 hopen we het project te
kunnen afronden.
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Hoera voor hippotherapie
Hiep hiep hoera! De hippotherapie vierde
zijn 10e verjaardag.
10 jaar geleden startte de eerste hippotherapeute
in het Centrum. Toen bestond de paardenkudde
uit 2 paarden. 10 jaar later werkt het team met 3
therapeuten en staan er 4 paarden in de weide. In
de afgelopen 10 jaar is er heel wat aangepast aan
de infrastructuur voor de paarden, is het therapieaanbod ruimer uitgebouwd - er zijn individuele
sessies en groepssessies, bezoekmomenten,
huifkarritten,.... waar alle ziekenhuisafdelingen en de
afdelingen van het psychiatrisch verzorgingstehuis in
betrokken zijn,... maar de afgelopen 10 jaar zijn vooral een aaneenschakeling van mooie, waardevolle en
leerrijke ontmoetingen in interactie met de paarden.

20 jaar Fides
Uitbreiding
Mobiel
Forensisch
Team
Bij een verjaardag horen bloemen of in het geval van FIDES: fruit! FIDES - de afdeling voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag – vierde zijn 20-jarig bestaan. Sinds de 10e verjaardag is er heel wat veranderd: het aantal bedden werd
uitgebreid van 13 naar 20, er kwamen 12 plaatsen Forensisch Beschut Wonen op
en buiten de campus bij,... Daarnaast werd een Mobiel Forensisch Team opgericht
voor begeleiding van geïnterneerden. Het voltallige begeleidend team werd zo goed
als verdubbeld en het behandelprogramma onderging de nodige herschikking. Qua
behandeling met oog op hervalpreventie en schadebeperking volgt FIDES verder
zijn unieke koers waarbij een cognitieve gedragsmatige insteek gecombineerd
wordt met intensief experiëntieel werk en contextuele begeleiding. De aanpak die
gericht is op betere regulatie en exploratie van affectieve beleving en integratie van
traumaverwerking werd onderworpen
aan wetenschappelijk onderzoek en
STUDIEAVOND 20 JAAR FIDES
krijgt meer en meer aandacht binVERDER OP HET
nen het internationale forensische
NAAR
werkveld. Het team is nog altijd even
enthousiast en geëngageerd om zich
GRATIS
blijvend in te zetten voor een betere
en veiligere toekomst voor de cliënten,
hun omgeving en de maatschappij!

SPOOR
VERANDERING

Deelname is

Inschrijven voor 9 september via mia.messiaen@fracarita.org.

Wanneer
Donderdag
19 september 2019

Locatie
PC Sint-Amandus Beernem
(Feestzaal)
Bereikbaarheid
www.amandus.be

Programma
17.30 u. : Onthaal
18.00 u. : Lezingen

www.kliek.be

Accreditatie is
aangevraagd.

# Lezing 1: Dr. Ellen Gunst (psycholoog - psychotherapeut)
‘Bevorderen van emotionele verandering bij seksuele plegers:
verloren zaak of noodzaak?’
Resultaten en klinische implicaties vanuit een multiple single-case studie
(doctoraatsonderzoek afgerond maart 2019)

# Lezing 2: Dr. Nils Verbeeck (psychiater - psychotherapeut)
‘Nieuwe uitdagingen in de 21ste eeuw in de behandeling van mensen die
seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen’
20.00 u. : Receptie met broodjes

Op 19 september ging de avondlezing door
‘verder op het spoor naar verandering’.

Het Mobiel Forensisch team is
niet helemaal nieuw, maar werd
uitgebreid in 2019.
Naast het bestaande team gericht
op seksuele plegers, werd de
werking uitgebreid naar de nietseksuele geïnterneerden. Hierbij
wordt er een begeleiding voorzien
van forensische psychiatrische
cliënten in hun thuissituatie voor de
regio West-Vlaanderen om herval
te voorkomen en de uitstroom uit
de gevangenis en de (residentiële)
zorg te verhogen. Dit gebeurt door
structuur te bieden waarin de juiste
zorg en ondersteuning voor de
geïnterneerde zich kan ontwikkelen
met als uiteindelijke doel zich zo optimaal mogelijk te kunnen reïntegreren in de maatschappij. Het team
werkt aanvullend op - en zoekt
steeds naar samenwerkingsverbanden met de reguliere hulpverlening.
Meer info op
www.mobielforensischteam.be
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Cijfergegevens
ZIEKENHUIS

ZIEKENHUIS
131,384
130,862
123,018
Gerealiseerde dagen

2017

83,91 %

2018

83,57%

2019

Aantal (eerste) opnames
900
800
700
600
500
400
300
200
100

87,03%

Totale bezettingsgraad

Zoals verwacht kenden we een stijging van de bezettingsgraad in het ziekenhuis in 2019. De sluiting van
een aantal onderbezette afdelingen resulteerde in een
natuurlijke stijging van de bezettingsgraad bij een lager
totaal aantal ligdagen. De sluiting kaderde in de verdere
uitrol van de mobiele crisis- en behandelteams enerzijds
en de intensifiëring van twee bestaande, residentiële afdelingen. We beschouwen de bezettingsgraad van 2019
als een voor ons centrum eerder normale bezetting.

PVT
44.904

2017

99,90 %

44.329

2018

101,20%

45.463

2019

Gerealiseerde dagen

Patiënten en bewoners
op 31/12

103,80%

Totale bezettingsgraad

2019 is het tweede volledige jaar volgend op 2017, het
jaar waarin het laatste uitdovend bed werd gesloten.
M.a.w., we beschikken over een zuivere vergelijkingsbasis. Het aantal ligdagen steeg met 1.134 in absolute
getallen of een stijging met 2,55%. Het resulterende
bezettingscijfer van 103,8% wijst op een continue hoge
bezetting tijdens het jaar.

2017

2018

2019

2017

2018

Aantal patiënten

Aantal bewoners

Aantal Opnames

Waarvan aantal eerste opnames

2018

Het aantal patiënten en bewoners op 31/12 is in 2019
aanzienlijk lager in vergelijking met 2017 en 2018. Dit wordt
grotendeels verklaard door het gegeven dat het ziekenhuis
vanaf 1/7/2019 60 bedden minder telt dan eind 2018. Het
aantal cliënten die behandeld worden via de met deze bedden
gecreëerde mobiele teams is echter een veelvoud van het
aantal bevroren bedden. Deze cliënten zitten echter niet
vervat in de residentiële cijfers. Het aantal opnames bleef
ongeveer gelijk met dat in 2018, echter gerealiseerd met een
lager aantal bedden, wat wijst op een hogere rotatie. Het
aantal medische opnames daalt echter wat t.o.v. 2018.
AANTAL GEDWONGEN OPNAMES PER PROCEDURE
2017
2018
2019

(75%) 120

40

160
54

(78%) 190
(68%) 166

63

229

Het historisch record gedwongen opnames van 2018 werd
niet geëvenaard in 2019, maar bleef op een significant hoger
niveau dan de jaren voordien. De stijgende trend werd m.a.w.
bevestigd en weerspiegelt een maatschappij waarin meer
en meer mensen gevaarzettend gedrag vertonen vanuit een
psychiatrische problematiek. Opvallend is het lager aantal
opnames met hoogdringendheid terwijl het aantal gewone procedures verder steeg. Deze verhouding ligt dichter bij wat we
verwachten maar blijft veraf van de initieel bedoelde verhouding van de Wet op de gedwongen opname.

FINANCIEEL RESULTAAT
Bij het ter perse gaan van dit jaaroverzicht zijn de financiële resultaten nog niet definitief neergelegd op niveau van de vzw
Organisatie Broeders van Liefde. We geven wel de belangrijkste trends mee. De geconsolideerde winst is aanzienlijk lager
dan in 2018, maar abstractie makend van het uitzonderlijk resultaat is de rentabiliteit opnieuw verbeterd. Negatief is de
verderzetting van de dalende trend van het bedrijfsresultaat, de belangrijkste indicator voor de winstgevendheid van onze
kernactiviteit. Zowel het ziekenhuis als het PVT kijken aan tegen een belangrijke investeringsgolf in de komende jaren.
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PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS - CAMPUS BEERNEM

Behandel- en
begeleidingsaanbod

Meer info?
www.amandus.be

Crisiszorg

Psychosezorg

Verslavingszorg

Afdelingen voor volwassenen met
een acute psychiatrische crisis

Afdelingen voor volwassenen met
een psychotische kwetsbaarheid

CRISISINTERVENTIE

DE BRON

DE OEVER
Afdeling voor volwassenen met een
alcohol-, medicatie- en/of illegale
drugverslaving

DE CAAI

DE STROOM

Gerontopsychiatrische
zorg

Psycho-organische
zorg

Afdelingen voor ouderen met een
psychiatrische problematiek

WEGWIJS 1
Afdeling voor volwassenen met
een niet-aangeboren hersenletsel

(korte behandeltermijn)

(langere behandeltermijn)

OASE 1 (korte behandeltermijn)
OASE 2 (langere behandeltermijn)

Forensisch psychiatrische
zorg
FIDES
Afdeling voor plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag

(korte behandeltermijn)
(langere behandeltermijn)

WEGWIJS 2
Afdeling voor volwassenen met
Korsakov

Psycho-mentale
zorg
DE PALISSANT
Afdeling voor volwassenen met
een mentale beperking en
psychiatrische problematiek

Intensieve zorg
PARIZ
Afdeling voor volwassenen met een
persoonlijkheidsproblematiek en
middelenafhankelijkheid
PIZA
Afdeling voor volwassenen met een
psychose en middelenafhankelijkheid

PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS (PVT) - CAMPUS BEERNEM EN CAMPUS TORHOUT

Woonaanbod
DE LOOT (BEERNEM)

DE ENT (TORHOUT)

DE KNOP (BEERNEM)

Psychiatrisch verzorgingstehuis voor
volwassenen met een psychiatrische
problematiek

Psychiatrisch verzorgingstehuis voor
volwassenen met een psychiatrische
problematiek

Psychiatrisch verzorgingstehuis
voor volwassenen met een mentale
beperking en een psychiatrische
problematiek

INZOOMEN
RUBRIEK
PARTICIPATIE: EERSTE ERVARINGSVRIJWILLIGER MET CONTRACT
“Ik ben Carl Laporte. Ik tekende mijn contract als
ervaringsvrijwilliger. In 2018 volgde ik daarvoor een
eenjarige opleiding aan hogescholen in Gent en Kortrijk.
4 dagen per week werk ik in PVT De Ent, het psychatrisch verzorgingstehuis in Torhout, maar het voelt niet als werken :-)!
Wat ik doe in PVT De Ent is heel divers en gevarieerd: ik sluit
aan op de trajectbesprekingen als de bewoner zich daar ook
goed bij voelt, ben aanwezig op de bewonersraad, woon de
beleidsvergaderingen bij,… maar vooral, én dat is het sleutelwoord, ben ik present.
Presentie omvat alles: ik ben aanwezig in PVT De Ent en ben
ook echt aanspreekbaar voor de bewoners om te luisteren, om
te praten, om plezier te maken ook, of om samen creatief te
zijn,… Steeds opnieuw zoek ik bij iedere bewoner naar raakpunten en gemeenschappelijke verhalen om samen te werken naar
herstel. Wat ik mooi vind, is dat ik zelf veel autonomie krijg om
mijn rol als ervaringsvrijwilliger op te nemen! In het begin was
het wat zoeken en had ik wel wat schrik, maar stilaan vallen
de puzzelstukjes op hun plaats en maak ik al nieuwe plannen.

Ik maak binnenkort verder kennis met de herstelacademie, ik
ga ook enquêtes afnemen van alle bewoners om te polsen hoe
zij de ondersteuning in PVT De Ent ervaren, … ik droom ervan
om in de toekomst een voltijdse medewerker te zijn.
Ik heb zelf een lang hersteltraject achter de rug, het was een
traject van vallen en opstaan tot ik plots de klik kon maken.
Voor mij was psychomotorische therapie heel belangrijk tijdens
de behandeling en dankzij die therapie werd ik lichamelijk sterker. Stap voor stap ging het beter met mij. Na mijn ontslag, nu
6 jaar geleden kon ik sporadisch klusjes doen in PVT De Ent of
deed ik boodschappen voor een bewoner,… tot een begeleider
eens voorstelde om naar een infoavond over ervaringsdeskundigheid te gaan… en zo ging de bal aan het rollen… Het heeft
zijn tijd geduurd, maar ook dat is iets wat ik meeneem in contacten met bewoners: herstel vraagt tijd, heb geduld….
Een rolmodel ben ik niet en dat wil ik ook niet zijn, ook de stem
van een bewoner ben ik niet,…. maar samen kunnen we wel
onze stem laten horen én ik ben daar graag een steun in, als
een bewoner dat wil!”

