VRIENDEN VAN DE PVT
(Mee)Leven in PVT Lorkenstraat

Nieuwsbrief
Enkele medewerkers hebben ondertussen het PVT
verlaten

Jaargang 4, nr.5, 10/09/2019

Eveline en Jonathan zochten een uitdaging elders. Myriam
ging eind juni op pensioen. Van een aantal mensen liep het
contract op PVT ten einde. We danken Sis, Leentje, Lien en
Jeroen voor hun inzit tijdens hun werk bij ons.

Data “Vrienden van de PVT”
19/11/2019
28/01/2020
28/04/2020
Telkens van 18u30—21u00

Start zorgkundigen op 2 september.
Op 2 september startten 4 nieuwe medewerkers op de PVT. Voor Gaffel zijn dit Shauni en Marlies,
op Sprank startten Julie en Kimberley. Op 1 oktober start Philip op Gaffel. We
heten hen hartelijk welkom in de PVT, we wensen hen veel succes in hun nieuwe
werkomgeving.
De Ropi werd afgenomen op Gaffel en Sprank, de resultaten werden teruggekoppeld
aan de bewoners en medewerkers.
Hun bevindingen waren de volgende:
 Beleidsnota: een aantal goede zaken rond herstelgerichte zorg !
 We juichen de aanwezigheid van een herstelcoach en een ervaringsdeskundige, en de opstart
van een herstelwerkgroep alleen maar toe!
 Er is een duidelijke intentie om met herstelgerichte zorg aan de slag te gaan!
 Aanbevelingen en verbeterpunten van de vorige afname (2016) werden aangepakt en dit
toont zich in veranderingen in de werking.
 Aan de communicatie kan gewerkt worden.
Wie het volledige verslag wenst in te kijken kan dit opvragen bij Isabelle of Stijn.
Onze coördinator Christine De Vrieze verhuist van stoel.
De coördinator wonen, Christine, werd gevraagd om ad-interim de rol over te nemen van directeur
patiëntenzorg van het ziekenhuis. Alle succes Christine, maar we hopen jou toch snel terug in ons
midden te hebben !!
Daarnaast werken Rik Ouvry, als algemeen directeur en dr. Eeneman, als hoofdarts, nog tot eind
2019 ad-interim in ons ziekenhuis.
Familie-avonden voor familieleden van personen met een psychotische kwetsbaarheid.
Tijdens zeven avonden wordt informatie gegeven en ervaringen uitgewisseld. Thema’s die aan bod
komen: symptomen van psychose hoe ermee omgaan drugs en psychose medicatie psychosociale behandeling communicatie zelfzorg grenzen ...

Kort nieuws uit de Lorkenstraat



Enkele thema’s die aan bod kwamen op de 2e PVT-meeting:


Het poortje aan de Lorkenstraat is reeds 3 maanden open overdag, dit wordt algemeen als positief onthaalt. De straat mag echter geen speelplaats worden voor kinderen.



Poco Loco wordt aangeraden door alle bewoners om eens langs te gaan, je kan er een
tas koffie drinken, knutselen, spelletjes spelen, schilderen, koken, etc.



Er werden een aantal zaken gevraagd om te herstellen, te renoveren. Deze werden
meegenomen in de jaarlijkse begrotingsrondgang. Dit gaat over het vervangen van
gordijnen, schilderwerken, renovatie badkamers, etc.



Er zal een werkgroep rond ‘activiteiten dagelijks leven’ worden opgericht. Deze werkgroep zal thema’s zoals koken, wassen, strijken, vrije tijd, etc opnemen.



Dank voor de grote opkomst op de jaarlijkse BBQ van Sprank en Gaffel. En ook aan de medewerkers die meegeholpen hebben.



De zithoek recht tegenover de cafetaria werd opgefrist en heringericht. Er is ruimte gemaakt
voor een roeitoestel en een kickertafel.



Luc Van Oost maakte een fotoreportage van de PVT voor zijn opleiding fotografie. De foto’s zijn
te bezichtigen in de lange gang.

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.

