VRIENDEN VAN DE PVT
(Mee)Leven in PVT Lorkenstraat

Nieuwsbrief
Vierde jaargang van de “Vrienden” uit de
startblokken!

Stilaan een vertrouwde afspraak in vele agenda’s: de
“Vrienden van de PVT”. In onze vierde jaargang willen we
op hetzelfde elan doorgaan. Ontmoeting creëren tussen
alle betrokkenen bij onze voorziening blijft de belangrijkste
doelstelling.
Thematafel zoekt thema
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Nieuwsbrief - Spotlight
Data “Vrienden van de PVT”
11/12/18

Telkens van 18:30 tot 20:30

Om alle “Vrienden van de PVT” op een aangename manier te betrekken bij onze werking,
organiseren we geregeld een “thema-tafel”. Gedurende de voorbije jaargang deden we dat aan
de hand van onderwerpen die we uit ons recent
ROPI onderzoek haalden. Inmiddels hebben we
die thema’s behandeld en vragen we jullie
inbreng. Suggesties zijn dus meer dan welkom.
Start Coördinator Wonen

Op 1 juli werd Karline Vermeulen, thans Directeur Patiëntenzorg voor het ganse centrum, als
coördinator voor PVT opgevolgd door Christine
De Vrieze. Zij was vroeger werkzaam in het fusieziekenhuis KARUS, voorheen St.-Camillus en Caritas. Christine zal naast PVT in de toekomst ook
verantwoordelijk zijn voor Beschut Wonen. Wij
bedanken langs deze weg Karline voor haar jarenlange inzet als coördinator van het PVT.
De Wet!

PVT Lorkenstraat ontsnapt ook niet aan wetgeving die opgelegd wordt aan zorginstellingen.
GDPR (General Data Protection Regulation) vraagt van ons om maatregelen te treffen om onze
persoonsgegevens goed te beschermen. Zo behoren gegevens van onze bewoners enkel toe
aan het beveiligde dossier en moeten we zorgvuldig omspringen met wat in verpleegposten
wordt geafficheerd. Wat het nemen van weekends betreft is, met een maximum van 4 afwezigheden per maand, een nieuwe standaardregeling afgekondigd. Voor meer info kan u steeds
terecht bij de medewerkers.

Kort nieuws uit de Lorkenstraat

 Met 204 gasten was ons jaarlijks Barbecuefeest opnieuw een voltreffer. Ook de weergoden
waren ons op vrijdag 15 juni ll. wederom gunstig gezind. Met Valentino Van Baelen verscheen
er later op de avond zelfs een échte PVT-ster.

 Vrijdag start op het domein van het centrum een nieuwe editie door van de openluchttentoonstelling “Jardin De Fair”. Tal van kunstenaars exposeren opnieuw in en rond de tuinen van
het Guislain. Voor meer informatie: http://www.jardindefair.be/

 In november wordt een nieuw EPD (Elektronisch Patiëntendossier) boven de doopvont gehouden. Na REGAS stappen we in een OBASI dossier voor onze bewoners. Daarmee hoopt het centrum méér tegemoet te komen aan de hedendaagse noden voor een dossier.

 Recente veranderingen op PVT: de afdelingshoofden resideren sinds kort boven de ontmoetingsruimte aan onze cafetaria (en niet langer in het bureau op Sprank), we namen onze vergaderzaal op A1 (3e verdieping) in gebruik en openden een nieuwe tweepersoonskamer en tijdelijk bed op Sprank.

 We verwelkomen Bea Lesy als halftijds herstelbegeleidster op PVT. Via deze weg willen we
Annelies bedanken om gedurende anderhalf jaar het thema “herstel” warm te houden!

 Werken op komst! Weldra gaan de werkzaamheden rond onze badkamerfaciliteiten van start.
Eerst zijn de sanitaire ruimtes van Sprank aan de beurt, eind dit jaar zullen enkele badkamers
op Gaffel (A3, A4, A5—gelijkvloers) ook worden aangepakt.

 Met een 8,9/10 haalden we uit de laatste Vlaamse Patiënten Peiling een mooie algemene
beoordeling van onze bewoners. Dat maakt ons echter niet blind voor enkele aspecten in onze
zorgverlening die zeker nog onze bijzondere aandacht verdienen: informatieverstrekking en
items uit de rechten van de patiënt (keuze van zorgverstrekker).

 Dit najaar verlaat Wouter Demarest PVT lorkenstraat om zijn loopbaan verder te zetten in de
ouderenzorg. Via deze weg wenst hij alle “Vrienden” het allerbeste voor de toekomst.

Als u deze nieuwsbrief per mail wenst te ontvangen of u wenst zich uit te schrijven, gelieve dan
een mailtje te sturen naar isabelle.de.wispeleir@fracarita.org.

