VRIENDEN VAN DE PVT
(Mee)Leven in PVT Lorkenstraat

Nieuwsbrief
De Ropi werd begin januari afgenomen op Gaffel
door het cliëntbureau.
De Ropi meet hoe herstelgericht het team werkt in de
dagelijkse praktijk. Ze vroegen bewoners, familieleden,
teamleden en leidinggevenden naar hun ervaringen. De
resultaten van Gaffel worden op 13 februari teruggekoppeld naar het team, de bewoners en geïnteresseerden.
Van 14u-16u in onze cafetaria. In maart is Sprank aan de
beurt. Wordt vervolgd!
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Mooie wensen voor 2019!
Allereerst willen we iedereen een goede gezondheid wensen en veel plezier en tijd om de
dingen te doen die je graag doet.
Zoals elk jaar, hebben we ook nu bij alle bewoners hun wensen en dromen voor 2019 bevraagd. Dit wordt opgevolgd op de volgende PVT café, en de individuele begeleiders gaan
hiermee aan de slag.
Bijdrage familie en vrijwilligers gevraagd
Zijn er opmerkingen of vragen over de nieuwe onthaalbrochure en huishoudelijk reglement
dat vorige keer werd voorgesteld?
Informatie die belangrijk is om te weten voor nieuwe bewoners / familieleden / vrijwilligers. Wat vind jij boeiende of noodzakelijke informatie die wij kunnen geven aan nieuwe
mensen?
Adresverandering op komst
Het nieuwe overgangsdecreet stelt dat een PVT zich niet op het ziekenhuisdomein mag
bevinden. We zijn met de stad Gent in overleg om een apart huisnummer toe te kennen
voor ons PVT Lorkenstraat. Ook hierover houden we jou op de hoogte en informeren we
tijdig.

Kort nieuws uit de Lorkenstraat

 Op Gaffel worden momenteel een aantal badkamers en douches gerenoveerd.
 Begin januari 2019 werd opnieuw een Ropi afgenomen op Gaffel. Dit om te zien hoe herstelgericht we als organisatie werken. 13 februari 2019 worden de resultaten voor Gaffel teruggekoppeld in de cafetaria. Van 14u-16u.

 De Ropi wordt voor Sprank afgenomen in maart 2019.
 Datum familiefeest Sprank ligt vast: zondag 17 maart 2019 in de namiddag. De uitnodiging
volgt.

 Veerle Olaerts is op pensioen gegaan op vandaag. We wensen haar veel geluk en voldoening
in deze nieuwe levensfase ! We danken Veerle voor de vele jaren van engagement voor onze
bewoners en voor de PVT!

 Els Balcaen , verpleegkundige op Sprank 44 heeft een nieuwe uitdaging gevonden en gaat
werken voor het mobiele team, die begeleiding en behandeling aan huis verzorgen. We bedanken eveneens Els voor de vele jaren van inzet voor de bewoners op Sprank 44 en wensen haar
veel succes in de nieuwe job!

Van harte welkom aan : Cis Verhaeghe, verpleegkundige op Gaffel (gestart op 02/01/2019),
Anna Geenen, bewegingstherapeute (komt elke werkdag m.u.v. dinsdag van 10u tot 12u),
Leentje Rasemont, verpleegkundige op Sprank 44 (start op 01/03/2019) en Lien Verschueren,
verpleegkundige op Sprank 42 (start eveneens op 01 maart 2019) . Een goede start en veel succes gewenst!

De sollicitatieprocedure voor de vervanging van het afdelingshoofd, Wouter, zit in een afrondende fase. We hopen u binnenkort meer nieuws hierover te kunnen brengen.

 De verblijfsovereenkomsten worden eerstdaags aan de bewoners (en of eventueel hun wettelijk vertegenwoordiger) voorgelegd, samen met het vernieuwde, goedgekeurde huishoudelijk
reglement, het privacyreglement en de actuele prijslijst van goederen en diensten die in het
ziekenhuis worden aangeboden.

 Onze website is aan een revisie toe ; samen met de communicatieverantwoordelijke, Elke
Van der Velde wordt aan de vernieuwing en actualisatie van de website gewerkt.

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.

