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1. Welkom 

 
Welkom in het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) Lorkenstraat. 

Een hele mond vol. Het is voor u wellicht een beetje wennen? Nieuwe 

gebouwen, nieuwe begeleiders en nieuwe medebewoners. 

Neem gerust de tijd om u te installeren. 

U zal vrij snel merken dat ons PVT op vele vlakken anders is dan een 

ziekenhuisafdeling. 

Eén en ander is hier anders (of niet) georganiseerd. 

De nadruk ligt bij ons op het ‘wonen’ en alles wat daarbij komt kijken. 

Wonen betekent dat u een eigen ruimte hebt waar u altijd binnen kan en 

die u zelf kan inrichten naar eigen smaak. 

We weten dat mensen zich hier nooit 100% kunnen thuis voelen maar we 

proberen de veiligheid en de rust van het wonen zoveel mogelijk te 

benaderen. 

Het personeel, “woonbegeleiders” genoemd, zal samen met u zoeken naar 

de best passende levenswijze. 

In deze brochure vindt u alvast wat informatie om u wegwijs te maken in 

ons PVT. 

 

Wees welkom. 
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2. Visie en opdracht 

 

Binnen ons PVT hechten we veel belang aan het ‘woonaspect’.  

Dit betekent dat u hier een plek kan vinden waar u zich zoveel mogelijk 

thuis kan voelen en er waar mogelijk ruimte wordt gecreëerd voor 

‘herstel’.  

PVT is een vorm van wonen in een “beschermd” groter geheel. Deze 

gedachte staat ook op poëtische wijze geschilderd op onze straat. Bij 

gelegenheid moet u dit eens proberen te lezen. 

In het PVT Lorkenstraat is plaats voor 60 mensen. Het betreffen vaak 

mensen met een lang instellingsverleden en een moeilijke 

ziektegeschiedenis. 

Wij willen mensen hier een plek bieden om zelf zoveel mogelijk hun leven 

(herstelgericht) terug in handen te nemen. PVT hoeft echter geen 

definitieve bestemming te zijn. Zowel op uw vraag als op indicatie van uw 

arts en het team kan worden uitgekeken naar een nog beter passende 

woonomgeving.  
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Ons PVT kent 2 deelwerkingen: 

 

1. Sprank 

Hier wordt, in een voorspelbare omgeving van 2 leefgroepen, aan 26 

bewoners ondersteuning geboden. De begeleiding is permanent aanwezig. 

 

2. Gaffel 

In gevarieerde, kleinschalige woonvormen wordt woonbegeleiding op maat 

aangeboden door een begeleiding die in 3 clusters is georganiseerd. De 

begeleiders zijn permanent oproepbaar. 

Er zijn 7 individuele studio’s, 3 appartementen voor 3 personen en  

4 huizen voor 5 personen. 

 

De begeleiding wordt in de eerste plaats aangestuurd door u zelf als 

bewoner. Vragen en wensen van u vormen de insteek van ons 

begeleidingsplan. Deze planning is met regelmaat onderwerp van overleg 

waaraan ook u desgewenst participeert. In ieder geval hoort u nadien 

terugkoppeling via de eigen toegewezen woonbegeleider. Onze 

begeleidingsplanning vormt ook de motor van uw (elektronische) dossier, 

daarin wordt getracht om doorheen een goede synthese van de 

mogelijkheden en noden alle betrokken hulpverleners goed te gidsen door 

het dagelijkse begeleidingsproces.  
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3. Opnamebeleid 

 

Voor onze opnamecriteria verwijzen we naar Hoofdstuk II Art.3 van het 

K.B. 20/07/1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere 

erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen. 

 

Het psychiatrisch verzorgingstehuis is bestemd voor : 

  1. personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis,  

 met dien verstande dat zij:  

  - geen ziekenhuisbehandeling vergen; 

  - niet in aanmerking komen voor opname in een rust- en verzorgingstehuis 

    omwille van de psychische toestand; 

  - niet in aanmerking komen voor beschut wonen; 

  - geen nood hebben aan een ononderbroken psychiatrisch toezicht; 

  - nood hebben aan een continue begeleiding. 

 2. mentaal gehandicapten, met dien verstande dat zij: 

- geen ziekenhuisbehandeling vergen; 

 - niet in aanmerking komen voor beschut wonen; 

 - niet in aanmerking komen voor een opname in een 

   medisch-pedagogische instelling; 

 - geen nood hebben aan een ononderbroken psychiatrisch toezicht; 

- nood hebben aan een continue begeleiding. 

 

Kandidaat bewoners worden aangemeld via een woonaanvraag (die wordt 

weerhouden in het Opname Comité van het PVT), komen op een actieve 

wachtlijst te staan en doorlopen een wachttijd. Deze kan, gezien vaak 

meerdere wachtenden tegelijkertijd, mogelijk wat tijd in beslag nemen. 

Eenmaal de opname in zicht is voorziet de begeleiding de nodige tijd om 

een nieuwe bewoner vertrouwd te maken met PVT Lorkenstraat. 

Voorafgaand aan een opname plannen we een eerste 

kennismakingsmoment. 
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Op de dag van opname krijgt u de huissleutel in handen, wordt u 

rondgeleid, maakt u kennis met medebewoners en personeel, krijgt u de 

tijd om zich te installeren en volgt de eerste praktische informatie over het 

dagelijkse leven, ons activiteitenaanbod en de maaltijden. 

 

In de we(e)k(en) volgend op de opnamedag worden gesprekken gepland 

met uw behandelende arts, woonbegeleiding en maatschappelijk werk. 

Deze brochure is de gids bij de kennismaking. De woonbegeleiding zal 

vast ook oog hebben voor praktische aangelegenheden die met uw verhuis 

naar PVT te maken hebben alsook het contact met familie faciliteren. 

In PVT krijgt u een individuele woonbegeleider toegewezen. Die zal het 

centrale aanspreekpunt zijn, maar dat belet niet dat u ook andere 

medewerkers kan aanspreken voor vragen of hulp. 

Een verblijf in PVT is niet per definitie definitief. Wanneer uw 

mogelijkheden het toelaten of fysieke beperkingen de bovenhand nemen 

kan op uw verzoek of op indicatie van het begeleidende team gezocht 

worden naar een alternatieve verblijfsvorm.  
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4. Bezoek en bereikbaarheid 

 

 briefwisseling 

u bent bereikbaar via briefwisseling op het adres: 

PVT Lorkenstraat 

“uw naam” 

p/a  Fr. Ferrerlaan 88 A 

 9000 Gent 

 

 openbaar vervoer 

NMBS - Station Gent St.-Pieters:  

Voor treinverbindingen kan u terecht op http://www.belgianrail.be/nl  of 

bij de woonbegeleiding 

DE LIJN:  

Er zijn heel wat mogelijkheden om met bus of tram onze campus te 

bereiken.  

We verwijzen u graag door naar www.delijn.be of de woonbegeleiding. 

tips: 

Vanuit het station Gent St.-Pieters kan u tram 1 nemen  

(halte J. Guislainstraat) 

Stadsbussen 5 en 9 en streekbussen 51, 52, 53 en 65, 67, 69 hebben 

eveneens een halte in de buurt van het PVT Lorkenstraat. 

 

 bezoek 

Er zijn geen vaste bezoekuren noch beperkingen in het bezoek. 

Tot 21.00 uur zijn familie en vrienden welkom.  

Vanaf dan willen we wel de nachtrust van de andere bewoners 

respecteren. 

 

 

 

 

 

http://www.belgianrail.be/nl
http://www.delijn.be/
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 parking 

Het gebruik van de parkings op het terrein van het ziekenhuis is verplicht 

omwille van veiligheidsredenen.  

Brandweer en ambulancediensten moeten vlot de afdelingen kunnen 

bereiken.  

Ook het interne vervoer (magazijn, voedingsdienst, wasserij) moet steeds 

de wegen ongehinderd kunnen gebruiken. 
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5. Het team 

 

 beleidsarts: Dr. Caroline De Smul 

 PVT coördinator: Karline Vermeulen 

 afdelingsarts: Dr. Caroline De Smul – op afspraak 

 afdelingshoofden: Wouter Demarest en Isabelle De Wispeleir 

(binnenpost 470) 

 maatschappelijk werker: Jasmijn Vandoorne (binnenpost 363)  

  

– maandag- en donderdagnamiddag- en vrijdag  

 

 

De begeleidingsploeg staat in voor een 24-uurs continuïteit. Zowel 

overdag als ’s nachts is er steeds iemand aanwezig op wie u beroep kan 

doen. 

In ons PVT wordt gewerkt met bewonerstoewijzing. Dit betekent dat elke 

bewoner een individuele begeleider krijgt die samen met hem/haar het 

verblijf organiseert. 

De individuele begeleider is de eerste contactpersoon. Wederzijds respect 

en vertrouwen vinden wij belangrijk. 

Het doel van het individuele begeleiderschap, met steun van een 

herstelbegeleider (op teamniveau), is het streven naar een zo groot 

mogelijke kwaliteit van leven en het constant zoeken naar haalbare 

perspectieven en nieuwe mogelijkheden. 

De individuele begeleider houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen, 

vragen en interesses. Naast de individuele begeleiding zal u ook te maken 

hebben met andere begeleiders. Zij staan samen in voor de goede gang 

van zaken binnen de woonvorm waarin u leeft. 

Het hele begeleidingsteam (zowel overdag als ’s nachts) vormt de 

dragende kracht van ons PVT. 

Binnen de woonbegeleiding zijn zowel verpleegkundigen, ergotherapeuten 

als zorgkundigen actief. 
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6. Dagverloop en activiteitenaanbod 

 

Er is een vast dagverloop waarin we zoveel mogelijk vrijheid willen laten 

aan u als bewoner. Wonen is immers ook kunnen en mogen beschikken 

over eigen tijd. 

6.30-7.00 uur Overdracht (nacht → dag) 

7.00-10.00 uur 
Ochtendronde en ontbijt  

Verzorging en medicatie 

10.00 uur Koffiepauze in cafetaria 

10.30 uur Voormiddagronde 

 Tegemoetkomen aan individuele begeleidingsnoden 

 Activiteitenaanbod 

11.30-12.15 uur Middagmaal zorg en structuur 

11.45-12.30 uur Middagmaal open gedeelte 

12.30-14.00 uur Mogelijkheid tot middagrust bewoners 

 Tegemoetkomen aan individuele begeleidingsnoden 

13.30-14.00 uur Overdracht (vroeg → laat) 

14.00-15.00 uur Zetting medicatie 

15.00-17.00 uur Tegemoetkomen aan individuele begeleidingsnoden 

 Activiteitenaanbod 

17.00 uur Verzorging en medicatie 

 Avondmaal zorg 

17.30 uur Avondronde open gedeelte 

 Avondmaal structuur 

18.30 uur Tegemoetkomen aan individuele begeleidingsnoden 

 Activiteitenaanbod 

20.00 uur Avondronde open gedeelte 

21.00 uur Overdracht laat → nacht 

21.30 uur Start nachtpermanentie 

 

Er is de mogelijkheid om uw eigen activiteiten uit te bouwen, met of 

zonder begeleiding. Uw toegewezen woonbegeleider zal hiernaar polsen en 

dit zo nodig particulier voor u helpen ondersteunen. Daarnaast worden 
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ook initiatieven per kleine (uw leefgroep of medebewoners) of per grote 

groep (het ganse PVT) georganiseerd. Hieruit kan u ook keuzes maken. 

Het programma met activiteiten die voor het ganse PVT is bestemd, wordt 

per week aangepast en is in ieder huis, elke leefgroep, in de centrale hal 

alsook in de cafetaria na te lezen. 

Iedereen is vrij om aan de voorgestelde activiteiten al of niet deel te 

nemen. Wie zelf een voorstel heeft, kan terecht op gemeenschappelijke 

fora binnen onze PVT. Ook één therapeute is vast verbonden aan het PVT 

en geeft op vaste tijdstippen activiteiten. 

De Meander is het socio-cultureel centrum van het ziekenhuis en 

verzorgt ook een aanbod van interessante activiteiten waar u vrijblijvend 

aan kan deelnemen. 

Voor wie meer arbeidsgericht wil werken, bieden ook Compagnie De 

Sporen (Maïsstraat) en De Moester een passend aanbod. 
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7. Consultaties 

 

Psychiater:  

Dr. Caroline De Smul 

Woensdag, vrijdag op afspraak  

 

Internist:  

Dr. Pauwels  

Te consulteren op maandagvoormiddag en donderdagnamiddag 

 

Huisarts: naar eigen keuze  

In PVT Lorkenstraat is er ook de mogelijkheid om Dr. Bésard te 

consulteren op dinsdag, woensdag- en vrijdagnamiddag 

Wie een eigen huisarts heeft kan die uiteraard behouden.  

 

Tandarts: naar eigen keuze buiten de campus 

 

Kinesist: naar eigen keuze  
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8. Kamer 

 

De kamerverdeling is als volgt: 

 Gaffel (2 leefgroepen met onderverdeeld): 7 tweepersoons kamers, 1 

driepersoonskamer en 10 éénpersoonskamers 

 Sprank (het deel gelegen aan de straatkant): alle woningen hebben 

uitsluitend éénpersoonskamers (afhankelijk van de locatie op de 

beneden- of bovenverdieping). 

 

Alle kamers zijn voorzien van een slot. U kan met eigen sleutel uw kamer 

slotdicht maken (niet op ‘Sprank’). Deze sleutel geeft ook toegang tot uw 

woning via de voordeur. De begeleiding bezit wel een loper waarmee ze 

zich, indien noodzakelijk, ook toegang kunnen verschaffen tot uw kamer. 
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9. De bewonersraad en bewonersvertegenwoordiger 

 

Aan ons PVT is een bewonersvertegenwoordiger verbonden. Dhr. 

Stockman Roland is een gepensioneerd maatschappelijk werker van het 

PVT die met regelmaat het PVT bezoekt. 4 maal per jaar gaat er een 

ontmoetingsavond door voor alle betrokkenen van onze voorziening 

(‘Vrienden van de PVT’ genaamd); ook daarop is onze 

bewonersvertegenwoordiger present. De bewonersvertegenwoordiger 

heeft als rol de stem van onze bewoners te brengen op beleidsniveau, 

daartoe zetelt hij/zij (naast directe leidinggevenden en een afvaardiging 

van directie) ook in het Lokaal Advies Comité (LAC).  

 

Tweemaandelijks wordt door onze herstelbegeleidster een bewonersraad 

georganiseerd. Hierin staat het leven in PVT centraal. Alle concrete zaken 

die bewoners aanbelangen kunnen er ter sprake worden gebracht. De 

inhoud van dit overleg wordt ook gebracht op het Lokaal Advies Comité.  

 

Op beide manieren trachten we bewoners ook een stem te geven in het 

beleid. 

 

Contactgegevens bewonersvertegenwoordiger: 

Dhr. Roland Stockman 

T 09 227 53 84 

Email: stockman.desmaele@skynet.be 
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10.  Het ABC van PVT: 

praktische weetjes, regels en afspraken 

 

 alcoholgebruik 

Hier geldt geen algemeen verbod. Uw arts legt op dit punt individuele 

restricties op mocht dit nodig zijn. 

Echter vragen we dit gebruik steeds open te bespreken met uw 

begeleiding. Zodanig kunnen de modaliteiten besproken worden waarin dit 

kan gebeuren. Hierbij zal aandacht uitgaan naar de mate, het tijdstip en 

de plaats van dit gebruik. Het spreekt voor zich dat overmatig gebruik in 

geen geval kan. 

Tijdens een beperkt aantal evenementen wordt alcohol geschonken. Ook 

dan gelden alle individuele afspraken en zal de woonbegeleiding hier op 

toezien. 

 

 brandveiligheid 

Het gebruik van dominostekkers, elektrische verwarmingstoestellen, 

koffiezet en waterkokers in individuele vertrekken wordt beperkt. 

Raadpleeg de begeleiding.  Het personeel kan oordelen of bepaalde 

elektrische apparaten op de kamers thuishoren.  

In elk geval is het gebruik van een toestel ouder dan 10 jaar niet 

toegestaan. Oude beeldbuistoestellen worden niet toegelaten.  

Gelieve ook een brandalarm steeds ernstig te nemen. 
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Instructies bij brandalarm 

- Bij een brandalarm (U hoort een oorverdovend evacuatie-alarm) dient 

men zich zo snel mogelijk in veiligheid te brengen: verlaat 

onmiddellijk het gebouw en meldt u zo snel mogelijk bij het 

personeel zodat kan nagegaan worden wie nog in het gebouw 

aanwezig is. 

- Keer niet terug naar het gebouw voor daartoe toestemming 

gegeven wordt. 

- De meeste brandmelders op de slaapkamers geven plaatselijk alarm 

door  rookontwikkeling in de kamer zelf. In dit geval: 

- Verwittig uw kamerburen.   

- Breek, indien u er onmiddellijk een vindt, een brandglas.  

- Bij een totale ontruiming is ‘De Loft’ de algemene verzamelplaats voor 

bewoners van PVT Lorkenstraat. Volg hiervoor alleen instructies 

van personeel. 

- Voor gebouwen A1, A4 en A5 (Gaffel) verzamelen we eerst aan de 

achterzijde van de gebouwen A4 en A5 (moestuin) ofwel aan de 

voorkant ( = kant van de binnenstraat ). 

- Bewoners van de gebouwen A2 en A3 kunnen terecht op het 

binnenpleintje aan de achterzijde van beide gebouwen of eveneens in 

onze binnenstraat. 

- De zorggroep verzamelt op het binnenpleintje aan de zijkant en de 

structuurgroep op het grasplein vóór het gebouw. 

- Bewoners die zich in de cafetaria bevinden verzamelen op het 

grasplein aan de zijkant ( kant watertoren) ofwel op het grasplein 

tegenover de cafetaria ( = kant gebouw A3). 
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 cafetaria 

Op de ziekenhuiscampus is er een cafetaria. 

Openingsuren: op weekdagen:  

   van 09.30 tot 11.00 uur  

   en van 14.30 tot 16.00 uur 

   in het weekend:  

   van 14.00 tot 16.30 uur 

 

 dagbladen en post 

Post komt toe op het Onthaal van het Psychiatrisch Ziekenhuis en wordt 

door personeel afgehaald in de loop van de voormiddag. In PVT is er een 

distributie per entiteit. 

2 algemene dagbladen die aan onze PVT toebehoren worden ter lezing  in 

de ontmoetingsruimte gelegd.  

Wie een persoonlijke krant wil, kan een abonnement nemen die door de 

post wordt meegeleverd of die de winkel om de hoek als ophaalpunt heeft. 

 

 dossier 

U heeft rechtstreeks inzage in uw eigen patiëntendossier met uitzondering 

van de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en de gegevens die 

betrekking hebben op derden. 

Gelieve u hiervoor te wenden tot de psychiater verbonden aan de afdeling. 

 

 druggebruik 

Er is een verbod op druggebruik binnen het PVT. Indien dit zich toch zou 

voordoen zal uw behandelend geneesheer noodzakelijke maatregelen 

treffen. Dit kan een verwijzing uit PVT Lorkenstraat betekenen. 
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 gelden 

Hier is iedere situatie anders afhankelijk van eigen inkomsten en kosten. 

Indien u zelf instaat voor het beheer van uw gelden doet u dit binnen PVT 

ononderbroken verder. Mocht u hiervoor hulp zoeken of reeds begeleid 

(familie, bewindvoerder,…) worden zal de begeleiding i.s.m. 

maatschappelijk werk uw situatie afzonderlijk bekijken en de nodige 

regelingen met u treffen. 

 

 geweld 

Zoals in iedere verzorgingsinstelling is ook in PVT Lorkenstraat iedere 

vorm van geweld ontoelaatbaar. Mocht u toch een agressieve uitval 

hebben naar materialen, personeel of medebewoners toe dan kunnen 

maatregelen worden getroffen. In geval van schade zal de kost aan u 

worden aangerekend. In uiterste gevallen kan dit het einde van uw verblijf 

betekenen. 

 

 internet 

In onze voorziening is beperkte WiFi dekking. Voor login en kostprijs 

wendt u zich best tot de begeleiding. 

 

 kapster 

Er is een kapsalon op de site van het Psychiatrisch Ziekenhuis. 

Afspraken via binnenpost 387. 

Men kan uiteraard ook buiten de campus gaan. In de buurt zijn enkele 

kappers. 

 

 kostprijs PVT 

Een verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis is voor u persoonlijk 

steeds duurder dan een verblijf in het ziekenhuis. 

Een deel van de verblijfskosten wordt door de ziekteverzekering betaald, 

afhankelijk van de persoonlijke code bij de mutualiteit. Als bewoner dien 

je in te staan voor het remgeld en andere kosten. 
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De prijs die u betaalt omvat: 

 

* het verblijf en het zorgaanbod 

* verpleegkundige zorgen binnen het PVT 

* consultaties bij de psychiater 

* maaltijden 

* medicatie 

 

Buiten deze zijn er ook een aantal diverse kosten die aan de bewoner 

kunnen aangerekend worden, zoals de kapper, telefonie, tandarts, bezoek 

aan de huisarts, familiale verzekering, verplaatsingen, … 

Wie op de kamer een TV heeft, betaalt een maandelijkse bijdrage voor de 

kabeldistributie. 

 

Hebt u nog vragen over de kostprijs, dan kan u steeds terecht bij de 

maatschappelijk werkster. 
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 maaltijden 

Wat maaltijden betreft gelden volgende richttijden: 

 

Ontbijt tussen 07.30 en 08.30 uur 

Middagmaal om 11.30 uur (in de cafetaria om 11.45 uur) 

Avondmaal om 17.30 uur 

 

 medicatie 

Voor ‘Sprank’ geldt dat de medicatie wordt bedeeld tijdens de maaltijden 

en om 20.00 uur 

Voor mensen die in ‘Gaffel’ wonen wordt verwacht dat medicatie wordt 

afgehaald in de verpleegpost ‘s ochtends (8u-10u) en ‘s avonds (17u-

18u). In overleg met de persoonlijke begeleider zijn ook andere afspraken 

mogelijk. 

 

 nachtdienst 

’s Nachts is steeds een nachtverpleegkundige aanwezig die geregeld langs 

komt en die u ook steeds telefonisch kan bereiken. 

 

 nachtrust 

Overeenkomstig de basisfilosofie worden geen uren vastgelegd met 

betrekking tot het slapengaan en ontwaken. Uiteraard worden alle 

bewoners geacht om elkaars nachtrust te respecteren. 

 

 overlegmomenten 

Dagelijks heeft de woonbegeleiding zijn overlegmomenten om 06.30 uur, 

13.30 uur en 21.00 uur. 

 

 poetsdienst 

Het PVT beschikt over een eigen poetsploeg. Deze mensen doen hun best 

om alle lokalen geregeld een poetsbeurt te geven. Uiteraard vragen we 

dat u orde en netheid in alle lokalen tracht te respecteren. 
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 roken 

In het PVT geldt een rookverbod binnen alle woonvoorzieningen. Er zijn 

extern aan de woongelegenheden een 4 tal rookvoorzieningen. De 

begeleiding zal u hiernaar verwijzen.   

Gezien het potentiële brandgevaar wordt er bijzonder zwaar getild 

aan het niet naleven van het rookverbod op de slaapkamers.  

Uitsluiting van PVT behoort tot de mogelijke sancties indien het 

rookverbod niet wordt gerespecteerd. 

 

 samenwonen 

In PVT ligt de nadruk op “wonen”. Samenwonen met verschillende mensen 

is niet altijd eenvoudig. Het is belangrijk dat er een aantal afspraken 

gemaakt worden, op deze manier kunnen we mogelijke problemen 

vermijden. 

Van onze kant hebben we wel een paar minimale verwachtingen: 

- Samenwonen veronderstelt dat iedereen, naargelang zijn 

mogelijkheden, meehelpt om het huishouden draaiende te houden. 

- Persoonlijke hygiëne vinden wij ook belangrijk. Het is prettiger om te 

leven en te wonen met mensen die aandacht hebben voor een fris en 

proper voorkomen. 

- Om het werk van de poetsvrouwen te verlichten en te respecteren letten 

we erop dat alles een beetje ordelijk en netjes blijft. 
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 sleutels 

Er zijn 4 mogelijke sleutels voor bewoners in omloop: 

- Huissleutel (iedere bewoner van ‘Gaffel’): daarmee kan je de voordeur 

openen en de deur van je eigen kamer (studio, appartement, huis) 

- Poortsleutel (enkel op aanvraag): daarmee kan je de poort in de 

Lorkenstraat openen 

Lijst bij afdelingshoofd 

- Kastsleutel: daarmee kan je je persoonlijke kleerkast sluiten 

Lijst bij leefgroep 

- Kamersleutel: daarmee kan je je kamer sluiten 

Lijst bij leefgroep 

Alle sloten kunnen worden geopend door de algemene loper van de 

begeleiding. 

Waarborgregeling: er wordt geen waarborg aangerekend. Bij verlies van 

uw sleutel wordt een kost van 20€ aangerekend om een nieuwe sleutel 

aan te maken. 

 

 telefoneren 

Via het centraal nummer van het centrum (09/216 33 11) kunnen 

buitenlijnen naar het nummer in uw leefgroep of woning worden 

doorverbonden. Eveneens kan u via het onthaal (311) verzoeken een 

buitenlijn voor u te vormen (echter enkel op vaste tijdstippen). Uiteraard 

kan u ook gebruik maken van een eigen gsm. Er is ook een betaaltoestel 

ter hoogte van de ontmoetingsruimte. 

 

 t.v. 

U kan uw eigen t.v. (met uitzondering van oude beeldbuistoestellen) in 

gebruik nemen nadat het toestel werd gekeurd door onze 

veiligheidsadviseur. Op alle kamers is kabeldistributie voorzien. 
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 uitgang en weekendregeling 

Er zijn geen vaste uitgangsuren.  

U kan vrij in en uit deze campus. 

Wij vragen wel om tijdig de begeleiding op de hoogte te brengen als u de 

maaltijd niet gaat gebruiken. Dit geldt ook voor late terugkeer (na 21.00 

uur) zodat de nachtdienst op de hoogte kan worden gebracht. 

Voor overnachting spreekt u dit af met de behandelende geneesheer. 

 

 veiligheid 

In alle kamers is voor uw veiligheid een oproepsysteem voorzien. Men zal 

u hierover de nodige instructies geven. 

We vragen met aandrang om dit oproepsysteem enkel in dringende 

gevallen te gebruiken. Bij minder dringende situaties kan u de 

woonbegeleiding beter rechtstreeks aanspreken of telefonisch oproepen. 

 

 voetverzorging 

De pedicure komt op regelmatige tijdstippen op de afdeling. U kan met 

haar ook steeds een afspraak maken. 

 

 was 

Uw persoonlijke was kan op verschillende manieren worden gedaan. 

U doet dit zelfstandig in nabijgelegen wasserettes of in de daarvoor 

bestemde was- en droogmachines in het PVT. 

Of u laat dit doen door familie of door de wasserij ‘Clean Lease Fortex’ 

waarmee onze voorziening samenwerkt. 

Zowel de eigen wasmachines als de wasserij rekenen een kost aan. Voor 

de juiste prijs: raadpleeg de begeleiding. 
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 ziekenhuisopname 

Zo nodig kan vanuit PVT een ziekenhuisopname worden aanbevolen door 

uw arts. Naargelang de reden kan dit zowel in het psychiatrisch ziekenhuis 

als in een algemeen ziekenhuis zijn. In beide gevallen wordt zo lang als 

mogelijk uw plaats in PVT behouden. Deze ziekenhuisopname zal tevens 

afzonderlijk worden gefactureerd. 
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11. Godsdienstige, morele of filosofische bijstand 

 

Het PVT Dr. Guislain is een voorziening die zich in haar werking expliciet 

laat inspireren door een christelijke mensvisie. Het psychiatrisch 

verzorgingstehuis beschikt ook over een eigen pastorale dienst. Bij hen, 

maar ook bij de teamleden, kan u terecht met uw vragen m.b.t. uw 

godsdienstige, morele of filosofische overtuiging. U kan met de pastorale 

dienst een afspraak regelen via een teamlid van onze afdeling. 

Op regelmatige tijdstippen vinden er liturgische vieringen en 

gebedsvieringen plaats in de kapel. De pastorale dienst kan u hieromtrent 

verder informeren. 

Deelt u een andere geloofsovertuiging dan kan deze dienst u ook bijstaan 

bij het zoeken naar een geschikte contactpersoon. 
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12. Patiëntenrechten 

 

Sinds 22 augustus 2002 is de wet op de patiëntenrechten van kracht. Voor 

een volledig overzicht verwijzen we graag naar de brochure van de 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: “Een uitnodiging tot dialoog. 

Wet rechten van de patiënt”. Deze brochure is beschikbaar op de afdeling. 
 

Iedereen probeert u met de beste zorg te omringen. Toch kan het zijn dat 

uw verwachtingen niet beantwoord worden, dat u een vraag, probleem of 

klacht hebt. U kan en mag gerust de betrokken medewerkers daar over 

aanspreken. 

Vindt u het te moeilijk zelf naar deze medewerker toe te gaan om een 

oplossing te zoeken, dan kan u ook contact opnemen met de externe 

ombudspersoon. 
 

De externe ombudspersoon, mevr. Chantal Van Moerkerke, is geen 

personeelslid van het ziekenhuis. U kan haar op verschillende manieren 

contacteren : 

- aanwezigheid op Campus Dr. Guislain, elke maandag van 09.00u tot 

11.45u met een vrij spreekuur tussen 09.00u en 09.45u in het 

lokaaltje naast het onthaal ingang Fr. Ferrerlaan. 

- via de brievenbus waarin u uw vragen kan deponeren. 

- telefonisch op maandag, dinsdag en donderdag op het nummer 0476 

306 444. 

- via mail chantal.van.moerkerke@ombudsfunctieggz.be. 
 

Meer informatie over patiëntenrechten en de ombudsfunctie vindt u op 

www.ombudsfunctieggz.be. 
 

De ombudspersonen zullen vanuit hun onafhankelijke positie altijd naar u 

luisteren, uw vragen ernstig nemen en samen met u zoeken naar de best 

mogelijke oplossing. Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte 

gegevens volledig vertrouwelijk en anoniem. De ombudspersonen zullen 

nooit zonder uw toestemming verdere stappen ondernemen. 

 

 

mailto:chantal.van.moerkerke@ombudsfunctieggz.be
http://www.ombudsfunctieggz.be/
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13. Inzagerecht patiëntendossier 

 

Elke patiënt heeft, conform de wet van 6 oktober 2002 betreffende de 

rechten van de patiënt, inzagerecht in zijn patiëntendossier en het recht 

om (tegen kostprijs) een afschrift te ontvangen van dit patiëntendossier. 

 

Als bewoner van PVT Lorkenstraat kan u (mondeling of schriftelijk) een 

aanvraag indienen om uw patiëntendossier in te kijken. 

 

Als bewoner van PVT Lorkenstraat kan u (mondeling of schriftelijk) een 

aanvraag indienen om een kopie van uw patiëntendossier te verkrijgen. 

De totale kosten van een afschrift mogen niet hoger zijn dan 25 euro. 

 

Als bewoner kan u schriftelijk een vertrouwenspersoon aanstellen, die het 

dossier samen met u of in uw plaats kan inzien. Het verzoek van de 

bewoner en de identiteit van de vertrouwenspersoon worden aan het 

patiëntendossier toegevoegd. 

 

Vanaf de ontvangst van dit verzoek tot inzage en afschrift van uw dossier, 

heeft de behandelende arts een termijn van 15 dagen om het dossier voor 

te leggen of een afschrift te bezorgen met uitzondering van de 

persoonlijke notities van de arts, de gegevens die derden betreffen en de 

gegevens waarvan de arts uitzonderlijk oordeelt dat ze voor de 

gezondheid van de bewoner op dat moment een ernstig nadeel kunnen 

meebrengen; in dit geval kan alleen een door de patiënt aangeduide 

beroepsbeoefenaar het dossier inzien, incl. de persoonlijke notities 

 

Alle informatie kan u nalezen op de website van de overheid: 

https://www.health.belgium.be/nl/welke-zijn-de-rechten-van-de-patient 

 

 

 

https://www.health.belgium.be/nl/welke-zijn-de-rechten-van-de-patient
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14.  Bescherming van de persoonlijke en  

gezondheidsgegevens 

 

In het kader van uw behandeling is het noodzakelijk dat er een aantal persoonlijke 

gegevens geregistreerd worden.  

 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om enerzijds een optimale informatie-

uitwisseling tussen alle betrokken hulpverleners mogelijk te maken en anderzijds 

om aan alle noodzakelijke administratieve en/of wettelijke verplichtingen te 

voldoen.  

Alle medewerkers van het psychiatrische verzorgingstehuis zijn gebonden aan het 

beroepsgeheim.  

 

Er bestaat een reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de 

verwerking van persoonsgegevens van patiënten dat met de bevoegde Commissie 

is gecommuniceerd. 

 

eHealth 

Indien u in het kader van eHealth toestemming heeft gegeven voor het 

elektronisch uitwisselen van gezondheidsgegevens  tussen de verschillende 

zorgverleners in het kader van uw gezondheidszorg, kan u aan uw behandelende 

arts opvragen welke gezondheidsgegevens  concreet worden uitgewisseld met 

andere zorgverleners. Indien u niet akkoord gaat dat bepaalde 

gezondheidsgegevens worden uitgewisseld dient u dit eveneens te melden aan uw 

behandelende arts. 


