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1. Welkom
Beste zorggebruiker
We heten je van harte welkom in ons psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
Lorkenstraat!
De overstap naar PVT vergt wat tijd om te wennen aan de nieuwe
omgeving, de gebouwen, de andere zorggebruikers, de nieuwe begeleiders,
… Neem de tijd die nodig is om van je kamer een eigen plekje te maken
met spullen waar je van houdt of die belangrijk zijn voor jou. Blijf zeker
niet zitten met je vragen en kom langs om erover te spreken met de
begeleiding of het afdelingshoofd Isabelle.
In deze brochure vind je alvast wat informatie die je kan helpen om je weg
te vinden in ons PVT.
We kijken er naar uit je te leren kennen!
Het PVT-team
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2. Visie en opdracht
Binnen ons PVT hechten we veel belang aan het aspect ‘wonen’. Dat
betekent dat je hier een plek kan vinden waar je je zoveel mogelijk thuis
kan/mag voelen en waar mogelijk ruimte wordt gecreëerd voor ‘herstel’.
PVT is een vorm van wonen in een ‘beschermd’ groter geheel. Die
gedachte staat ook op poëtische wijze geschilderd op onze straat. Bij
gelegenheid moet je ze eens proberen te lezen.
In PVT Lorkenstraat is plaats voor 63 zorggebruikers. Ze hebben een
langdurige en ernstige psychiatrische ziektegeschiedenis en hebben nood
aan constante begeleiding en ondersteuning.
In onze woongelegenheden willen we mensen 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 jouw vraag als
op indicatie van je psychiater en het team kunnen we uitkijken naar een
nog beter passende woonomgeving.
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PVT Lorkenstraat heeft 2 deelwerkingen: Gaffel en Sprank.
De naamgeving van PVT Lorkenstraat is gebaseerd op de volgende
metafoor: de lork is een boom uit de dennenfamilie. Het hout van de lork is
sterk, duurzaam en hard. Het wordt gebruikt voor de bouw van huizen en
schepen. De lork groeit op erg barre plaatsen. De lork staat voor kracht en
vertrouwen, maar ook voor buigzaamheid. Gaffel en Sprank zijn onderdelen
van de lork.
2.1. Sprank
Sprank betekent een takje, twijg of spruit van de grote lork. Een vonk,
brandende splinter, glimp of glinster die wij bij onze zorggebruikers vinden
in hun krachten, maar ook bij onze medewerkers die met zorg werken om
de spranken aan te wakkeren. Een beetje tussenkomen, enkel waar het
nodig is. Wij hopen dat wat vonken van ’t vuur afspringen en de goede
zaken zo verder besprenkelen.
In Sprank 42 en Sprank 44 bieden we in een voorspelbare omgeving van 2
leefgroepen ondersteuning aan 15 zorggebruikers per groep. De begeleiding
is er permanent aanwezig.
2.2. Gaffel
Een gaffel is een vork, een stok met een splitsing. Het is ook een houten
gereedschap of werktuig waarvan de steel in twee armen of tanden uitloopt.
Een gaffel staat voor mogelijkheden, verschillende manieren om een doel
te bereiken, meerdere wegen om te bewandelen met de zorggebruikers.
Een gaffel komt voor op het land (als hooivork in de landbouw), op het
water (als deel van een zeilboot) en in de lucht (gewei van een hert), zoals
ook onze zorggebruikers deel zijn van het netwerk van onze maatschappij.
In gevarieerde, kleinschalige woonvormen bieden we woonbegeleiding op
maat aan in 3 clusters. De begeleiders zijn permanent oproepbaar. Er zijn
7 individuele studio’s, 3 appartementen voor 3 personen en 4 huizen voor
5 personen.
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3. Het team
Ons team bestaat uit volgende mensen:


beleidsarts: Dr. Gunther Degraeve



afdelingshoofd: Isabelle De Wispeleir



maatschappelijk werkster: Jozefien De Wagter



herstelbegeleidster: Bea Lesy



ervaringsdeskundige: Anthony Cosyns



woonbegeleiders in dagdienst



nachtverpleegkundigen



bewegingstherapeute



logistiek assistente

Er is altijd iemand aanwezig op wie je een beroep kan doen, zowel overdag
als ’s nachts. Je kan de permanentie bereiken op telefoonnummer: 51 444
(Sprank en nachtdienst) of 51 466 (Gaffel).
Iedere zorggebruiker krijgt een individuele woonbegeleider toegewezen. Die
persoon is je eerste aanspreekpunt en zal je helpen om je verwachtingen
en ambities kenbaar te maken. Door te werken met individuele begeleiders,
die op teamniveau gesteund worden door de herstelbegeleider, streven we
naar een zo groot mogelijke levenskwaliteit en zoeken we constant naar
haalbare perspectieven en nieuwe mogelijkheden. Dat schrijven we samen
met jou allemaal uit in je begeleidingsplan. Je individuele woonbegeleider
zal samen met jou kijken welke krachtbronnen we kunnen aanspreken op
alle levensdomeinen: welzijn en gezondheid, zorg voor jezelf en anderen,
wonen, werken, vrije tijd, leren, sociale relaties, en veiligheid. Elk jaar
evalueren we en kijken we of we het begeleidingsplan moeten bijsturen
en/of actualiseren. Als je dat wil, kunnen ook direct betrokkenen of
familieleden uitgenodigd worden bij de bespreking van je begeleidingsplan.
Binnen

de

woonbegeleiding

ergotherapeuten,

zijn

orthopedagogen,

zowel

verpleegkundigen

zorgkundigen

en

als
een

ervaringsdeskundige actief.
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4. Dagverloop en activiteitenaanbod
Er is een vast dagverloop waarin we jou als zorggebruiker zoveel mogelijk
keuzevrijheid willen laten. Wonen is immers ook kunnen en mogen
beschikken over eigen tijd.
Je kan je eigen activiteiten uitbouwen, met of zonder begeleiding. Je
woonbegeleider zal ernaar polsen en je daarbij ondersteunen als dat nodig
is. Daarnaast zijn er ook initiatieven met een kleine groep – je leefgroep of
medebewoners – of met het hele PVT.
Het overzicht van de voorgestelde activiteiten hangt telkens uit in de
cafetaria en vind je ook op de verschillende activiteitenborden in de
leefgroepen.
Iedereen is vrij om aan de voorgestelde activiteiten deel te nemen of niet.
Wie

zelf

een

voorstel

voor

een

activiteit

heeft,

kan

terecht

op

gemeenschappelijke fora binnen onze PVT.
De Meander is het socioculturele centrum van het ziekenhuis en verzorgt
ook een aanbod aan interessante activiteiten waar je 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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5. Consultaties
Iedere zorggebruiker is vrij zijn arts te kiezen. Wie een eigen psychiater
en/of huisarts heeft, kan die uiteraard behouden.


Psychiater: Dr. Degraeve of eigen psychiater naar keuze

Dr. Degraeve is de verantwoordelijk psychiater voor PVT. Hij komt elke
woensdag langs. Als je dat wil, kan je een afspraak vragen via de
begeleiding.


Huisarts: Dr. Bésard of eigen huisarts naar keuze

Dr. Bésard is huisarts en kan je raadplegen op dinsdag, woensdag- en
vrijdagnamiddag. Daarnaast kan je in PVT Lorkenstraat ook Dr. Pauwels
raadplegen.

Dr.

Pauwels

is

internist

en

kan

je

raadplegen

op

maandagvoormiddag en donderdagnamiddag.


Tandarts: naar eigen keuze buiten de campus



Kinesist: naar eigen keuze

Je kan uiteraard ook altijd externe specialisten of zorgverstrekkers
raadplegen.
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6. De bewonersraad en bewonersvertegenwoordiger
De bewonersraad komt om de twee maanden samen onder leiding van
Nouschka Boeykens, de bewonersvertegenwoordiger. Het is de taak van de
bewonersvertegenwoordiger de stem van onze zorggebruikers te zijn op
beleidsniveau. Daarom zetelt ze – naast directe leidinggevenden en een
afvaardiging van directie – ook in het Lokaal Advies Comité (LAC).
In de bewonersraad worden alle concrete zaken die zorggebruikers
aanbelangen ter sprake gebracht. Het is een forum waarin zorggebruikers
vragen, opmerkingen, suggesties, … over het leven van elke dag in PVT
kenbaar kunnen maken.
Vier keer per jaar is er een ontmoetingsavond voor alle betrokkenen van
onze voorziening onder de noemer ‘Vrienden van de PVT’. Ook daarop
tekent onze bewonersvertegenwoordiger present.
Contact
Nouschka Boeykens
nouschkaboeykens@hotmail.com
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7. Contact en bereikbaarheid

Briefwisseling
Brieven en andere post bereiken je via volgend adres:
PVT Lorkenstraat
‘je naam’
Lorkenstraat 30
9000 Gent
De post wordt elke voormiddag verdeeld. Er is ook een dagblad, dat je in
de ontmoetingsruimte kan inkijken.
Openbaar vervoer


NMBS - Station Gent Sint-Pieters

Voor treinverbindingen kan je terecht op http://www.belgianrail.be/nl of bij
de woonbegeleiding.


DE LIJN

Er zijn heel wat mogelijkheden om met de bus of de tram onze campus te
bereiken. Vanuit het station Gent Sint-Pieters kan je tram 1 nemen (halte
J. Guislainstraat). Daarnaast hebben ook stadsbussen 5 en 9 en
streekbussen 51, 52, 53 en 65, 67, 69 een halte in de buurt van PVT
Lorkenstraat.
We verwijzen je graag door naar www.delijn.be of de woonbegeleiding.
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8. Bezoek
Er zijn geen vaste bezoekuren of beperkingen in het bezoek. Van 09.00 tot
21.00 uur zijn familie en vrienden welkom. Vanaf dan willen we wel vragen
de nachtrust van de andere zorggebruikers te respecteren.
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9. Huishoudelijk reglement
Samenleven met anderen is niet altijd gemakkelijk en vraagt goede
afspraken. Het huishoudelijk reglement verzamelt een aantal basisregels en
afspraken die we willen maken met iedereen die in PVT Lorkenstraat
verblijft. Je vindt het huishoudelijk reglement in de brochure “Het ABC van
PVT: praktische weetjes, regels en afspraken”. De inhoud van het
huishoudelijk reglement kan veranderen, op eigen initiatief van PVT of op
voorstel van de bewonersraad. Als dat gebeurt, brengen we je daar zeker
van op de hoogte.
Heb je vragen over het huishoudelijk reglement, aarzel dan niet om de
begeleiding aan te spreken.
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