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Bijlagen:
-

Visietekst PVT Lorkenstraat

-

Trajectplan PVT Lorkenstraat

-

Activiteitenbegeleiding PVT Lorkenstraat

Checklist
° Sleutel 10€ waarborg (afdelingshoofd)
° Medisch attest en contract indien nodig opvragen en doormailen aan Filip de Meyer en
Informaticadienst (nadien ontvang je de login)
° Optioneel: korte uitleg over PVT, bewoners, herstelgericht werken (afdelingshoofd)
° Onthaalbrochure (via site)
° Pauzes, middagmalen (afdelingshoofd)
° Vergader- en overlegmomenten (woonbegeleiding)
° Groepen en clusters (woonbegeleiding)
° Uurrooster opmaken met stagementor (woonbegeleiding)
° Rondleiding op de afdeling en voorstelling aan aanwezige collega’s (woonbegeleiding)
° Voorstelling aan afdelingsarts (woonbegeleiding)
° Voorstelling aan maatschappelijk werkster (woonbegeleiding)
° Voorstelling aan ervaringsdeskundige (woonbegeleiding)
° Voorstelling aan herstelbegeleidster (woonbegeleiding)
° Activiteiten (woonbegeleiding)
° Gebruik telefoon, intranet (woonbegeleiding)
° Medicatieprogramma (woonbegeleiding)
° EPD (woonbegeleiding)
° Apotheek en postvakken (woonbegeleiding)
° Consultaties en dokters (intern en extern) (woonbegeleiding)
° Ombudsvrouw bewoners (woonbegeleiding)
° Meander (woonbegeleiding)
° Voorstelling zichzelf en werkpunten/opdracht op overdracht (student)
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Welkom!
Beste student,
In naam van alle medewerkers van PVT Lorkenstraat heten wij je van harte welkom.
Je komst zien wij als team graag tegemoet. Is het immers niet zo dat velen van ons ook dankzij
gastvrijheid op een stageplaats de eerste knepen van het vak hebben geleerd. Wij vinden het
bijgevolg een nobele opdracht om dit ook op een zorgzame en deskundige manier waar te maken
voor de komende generaties verpleegkundigen, zorgkundigen en therapeuten.
Aangezien je voor deze stage bent verwezen naar een Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) is het
niet onbelangrijk alvast mee te geven dat je hier het huis van onze bewoners betreedt. Waar in het
psychiatrisch ziekenhuis – je hebt er mogelijks reeds stage gelopen – de nadruk ligt op behandelen
tijdens een zo kort mogelijk verblijf, is onze kernopdracht hier het wonen te begeleiden over een
langere periode.
Het is onze intentie om je op korte termijn kennis te laten maken met de visie en werking van de
afdeling waar je als student de komende weken actief zal zijn. Daartoe staat elk teamlid, maar in
het bijzonder de aan je toegewezen stagementor, klaar.
Tijdens de komende stage staat voor ons het ‘leren’ voorop. Dit betekent dat vragen stellen en
initiatief nemen een prominente plaats hebben gedurende de hele stageperiode. Het wordt op prijs
gesteld als je reflecties laat horen op wat je ziet en meemaakt in het dagelijkse werk. Niets zo
boeiend als een onbevooroordeelde waarnemer in ons midden.
Het zwaartepunt van je stage speelt zich af op de afdeling, met onze bewoners en het
dienstdoende personeel en je toegewezen mentor. Mocht dit wenselijk zijn willen wij als
afdelingshoofd graag een extra aanspreekpunt zijn.
Hopend op vele leerrijke ervaringen wensen wij je alvast een prettige start toe.

Isabelle De Wispeleir en Stijn Vincke
Afdelingshoofden PVT Lorkenstraat

hier is een plek waar ik bij me ben – de wind mij omarmt – de ruisende bladeren mij toehoren –
de schaduwlijnen mijn verhaal vertellen – de maan mij kent – met mij aan het venster staat
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Eerste hulp bij ongevallen
Om een vlugge en adequate hulpverlening in geval van brand of
een levensbedreigende situatie optimaal te laten verlopen is het
aan te bevelen om volgende werkwijze te volgen :

In geval van brand

 bel

313 (onthaal campus Dr. Guislain)

en vraag om de dienst 112 te verwittigen
Hulpdiensten worden steeds opgewacht aan het onthaal – F.
Ferrerlaan 88A
In geval van een levensbedreigende situatie

 bel

313 (onthaal campus Dr. Guislain)

en vraag om de dienst 112 te verwittigen
Hulpdiensten worden steeds opgewacht aan het onthaal – F.
Ferrerlaan 88A
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Organisatie
PVT Lorkenstraat is een zorgvoorziening met open karakter voor 60 bewoners met een langdurige psychiatrische
zorgnood. Het gaat vaak om mensen met een lange ziektegeschiedenis en een dito opnameverleden. Wij
proberen deze mensen een woonsituatie te bieden met een aangepaste 24-uursbegeleiding.
Wij zijn georganiseerd in 2 deelwerkingen:

1. SPRANK




2 units voor telkens 15 bewoners
begeleiding in de groep is steeds nabij
meer voorspelbare, duidelijke woonomgeving met maximale ondersteuning

2. GAFFEL




aanbod van gevarieerde , kleinschalige woonvormen voor 34 personen. 5 individuele studio’s, 3
appartementen voor 3 personen en 4 huizen voor 5 personen
woonrehabilitatie en begeleiding op maat
streven naar maximale autonomie van de bewoner

Werkmodel
Het uitganspunt is herstel ondersteunende zorg waarbij we streven om elke bewoner de regie over zijn eigen
leven zoveel mogelijk (terug) te geven, rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen.
We werken met het SRH-model (Den Hollander & Wilken), wat inspiratie haalde uit het milieugerichte, het
krachtgerichte, het narratieve, de presentietheorie en de positieve psychologie (Bennett, Wrap, White, Baert,
Thielens). Hierbij worden volgende, sterk met elkaar verweven, principes als uitgangspunt genomen:
•

Present zijn.

Het opbouwen van een band en de persoonlijke ontmoeting staan steeds centraal.
•

Handhaven of verbeteren van de levenskwaliteit en het zelfzorgvermogen.

We streven ernaar om de persoonlijke tijd en ruimte maximaal terug te geven aan de bewoner, zowel materieel
als zorginhoudelijk.
Wij zijn alert voor en bestrijden onnodige afhankelijkheid, doch hierbij houden we rekening met het gegeven dat
niet-handelen wanneer dit nodig is kan leiden tot verwaarlozing en onverschilligheid. Onderhandelen is de
aangewezen methodiek om dit proces te sturen.
•

Herstel ondersteunen en bevorderen van empowerment en ervaringskennis.

Herstel beoogt het (terug) op de been komen, in beweging komen, stap(jes) zetten in de richting die iets betekent
voor de bewoner, een waardige identiteit ontwikkelen.
Herstel gaat over wat de bewoners zelf doen.
Rehabilitatie is wat begeleiders doen om het herstelproces te bevorderen.
Het zijn beide processen die langzaam verlopen en niet langsheen een vooraf vastgelegd tijdpad.
•

Krachten en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving.

We gaan actief op zoek om talenten, mogelijkheden, hulpbronnen van de bewoners te activeren zodat de
bewoner meer helderheid krijgt over de eigen vaardigheden, vormen van levenskennis, intenties, dromen, hoop,
waarden, …
We ondersteunen en faciliteren bovendien het contact met anderen, met familieleden, kennissen en gaan ook
daar op zoek naar hulpbronnen in het kader van het herstelproces.
•

Ondersteunen van participatie.

De bewoner wordt zoveel mogelijk betrokken bij de organisatie van zijn leefmilieu en bij het verloop van de
dagelijkse werking. Participatie wordt tevens gestimuleerd door keuze mogelijkheden te bieden en door de
gemaakte keuzen te respecteren. We proberen zoveel mogelijk dingen samen te doen.
We richten ons ook op wat buiten de voorziening normaal gangbaar aanwezig is en we beogen een optimale
participatie aan dit omgevingsgebeuren. Het stedelijke weefsel vergemakkelijkt deze participatie.
Tot slot is er ook het luik familie. Op twee niveaus trachten we dit vorm te geven: individueel (trialoog bewonerbegeleider-familie) en collectief met initiatieven tot ontmoeting.
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Contactadres
PVT Lorkenstraat
p/a Lorkenstraat 30
9000 Gent
tel: 09 / 216 33 11

Contactpersonen
Dr. Degraeve: beleidspsychiater
Nadine Verhoeven: coördinator Wonen
Stijn Vincke & Isabelle De Wispeleir: afdelingshoofden (tel 09/216 34 68 of 09/216 34 70)
Jozefien De Wagter: maatschappelijk werkster
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Wie is wie?
Woonbegeleiding
SPRANK
Nathalie Garrée

Evi Cnockaert

Lisa Serruys

Celine Ampe

Diane Portael

Luc Van Oost

Martine Goethals

Mia Van Hijfte

Annelies De Bruyne

Isabelle Debosschere

Margot Benoot

Kimberley Gandarias
GAFFEL

Cluster A

Cluster B

Cluster C

Ilse Blancke

Dirk De Smet

Zoé Desmadryl

Sonja Schepens

Ann De Coninck

Sis Verhaeghe

Anja Hamerlinck
Caroline Dewaele
Shauni Van Wayenbergh Nadine Devlamynck

Logistiek assistente
Iris Gilson

Maatschappelijk
werk
Jozefien De Wagter

Ervaringsdeskundige
Anthony Cosyns

Coördinator

Erna Roets
Philip Passchier

Vrijwilligers
Roland Stockman
Rita De Smaele
Lisette Verbeke
Rita Clauwaert (Zr)
Marc Rosseel
Yvette Goedgeluck

Herstelbegeleidster
Ellen Leemans

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

GAFFEL

SPRANK

Nadine Verhoeven

Isabelle De Wispeleir

Stijn Vincke

Dr. Gunther Degraeve

Huisarts

Internist

Bewonersvertegenwoordiger

Ombudsvrouw

Dr. Besard

Dr. Pauwels

Nouschka Boeykens

Niki Vervaeke
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Dagindeling
6u30-7u00

Overdracht (nacht → dag)

7u00-10u00

medicatie, ADL en begeleiding aan huis of kamer
ontbijt in groep (enkel Sprank)

10u00

Koffiepauze in cafetaria

10u30

Tegemoetkomen aan individuele begeleidingsnoden, activiteit, …

11u30-12u30

Middagmaal

12u30-14u00

Mogelijkheid tot middagrust bewoners
Tegemoetkomen aan individuele begeleidingsnoden, activiteit

13u30-14u00

Overdracht (vroeg → laat)

15u00-17u00

Tegemoetkomen aan individuele begeleidingsnoden, activiteit

17u00

Verzorging en medicatie

17u30

Avondmaal Sprank per leefgroep

18u30

Pauze laatdienst

20u00

Avondronde Gaffel

21u00-21u30

Overdracht (laat → nacht)
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Vergadermomenten op PVT Lorkenstraat
DAGELIJKSE OVERDRACHT
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag
6u30-7u
Overdracht Nacht-Vroegdienst
Tussen 8u en 9u Overdracht Dagpersoneel – Werkafspraken (enkel op weekdagen)
13u30-14u00
Overdracht Vroeg-Laatdienst
21u-21u30
Overdracht Laat-nachtdienst

Zondag

PERIODIEK
 TEAM (maandelijks): casusbespreking per deelwerking met afdelingspsychiater
 BEWONERSBESPREKINGEN (wekelijks per deelwerking): trajectbespreking van de bewoner
met woonbegeleiding
 CAMPUSOVERLEG (1x/m): werkoverleg/infovergadering bestemd voor alle personeel (uit de
bewonerszorg)
 WERKOVERLEG (1x/m): inhoudelijk en organisatorisch werkoverleg per deelwerking
 KERNTEAM (leidinggevend kader): beleid sturend vanuit de operationele afdelingsleiding
(maandelijks)
 OPNAME- EN ONTSLAGCOMITE (1x/m): beslissingsorgaan dat opnames en ontslagen
bekijkt en de wachtlijst beheerd.
 PVT MEETING : overkoepelend beleid adviserend orgaan (10 maal per jaar)

Aanwezigen


Overdrachten: iedere woonbegeleider in de continuïteitszorg



Team: afdelingspsychiater, aanwezige woonbegeleiding, maatschappelijk werker



Bewonersvergadering: betrokken bewoner, zijn individueel begeleider en afdelingshoofd, en afhankelijk
van de wens van de bewoner kan dit aangevuld worden met belangrijke derden, woonbegeleiding,
maatschappelijk werker, …



Campusoverleg (organisatie en teamwerk): alle aanwezige teamleden (woonbegeleiding,
maatschappelijk werk, theco, adjunct afdelingshoofd, afdelingshoofd)



Werkoverleg: woonbegeleiding en afdelingshoofd



Kernteam (beleidsvergadering): afdelingshoofden, beleidspsychiater, coördinator en herstelbegeleidster



Opname- en ontslagcomité: afdelingspsychiaters, afdelingshoofden, maatschappelijk werkers van PVT
Lorkenstraat, PVT de Klip en Beschut Wonen Zagan



PVT meeting: directeur patiëntenzorg, bewonersvertegenwoordiger, ervaringsdeskundige,
afdelingshoofden, coördinator, bewoners, aanwezige medewerkers, …
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