
Inleiding 
De essentie van onze werking hangt 

sinds dit jaar letterlijk in de bomen. Een 
ganse rij leilindes in Dendermonde en 
een houten gestileerde boom in Lede. 
In deze bomen vind je in bokaaltjes en  
zakjes datgene wat onze cliënten drijft,  
wat hun leven betekenis geeft, hun 
dromen en wensen. Het zijn net kleur-
rijke bloemen en vruchten die ons helpen  
om de zorg voor elke individuele cliënt 
vorm en richting te geven. Samen werken 
we zo aan wat er voor de cliënt echt toe 
doet, wat voor hen het verschil maakt.

Dit belichaamt onze nieuwe visie, die  
gebaseerd is op herstelondersteunende 
zorg. Graag geven we jullie in dit jaar-
verslag onze visie mee, samen met de 
eerste vertalingen naar de dagdagelijkse  
praktijk.
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Dienst Zinzorg en pastoraal of dienst Z&P 
 Zowel bij individuele sessies als bij groepssessies ligt onze nadruk op het helpen (her)ontdekken van 

de persoonlijke zinbeleving van de cliënt. Deze dient als inspiratiebron voor de verdere levenstocht van onze 
cliënten. Wij zijn reisgenoten en facilitators bij dit proces. Betrokken en geïnteresseerd gaan we samen met 
de cliënten op zoek naar steunpunten, krachtbronnen, dromen, verlangens en wensen. Dat wat waardevol of 
inspirerend is, geeft nieuwe betekenis en zin aan het leven. 
De dienst Z&P werkt  zowel vraag- als aanbodgericht.

Bewoner aan het woord (Nieuwemeers)   
 Enkele maanden geleden heb ik samen met mijn individueel begeleidster een persoonlijk profiel 

opgemaakt. Hierin hebben we stil gestaan bij wie ik ben, wie ik was, wat ik kan en waar ik naartoe wil. 

Dit vind ik tof! 

Samen met mijn individueel begeleidster ga ik hierover in gesprek en dat zijn leuke momenten. Ik zou 
mijn begeleidster hierbij niet willen missen. Samen met haar heb ik krachten in mezelf herontdekt, die ik  
onderweg wat kwijtgeraakt was. Zo heb ik ondervonden dat ik best wel geduldig en behulpzaam ben.  
De begeleiding legt hier de nadruk op, zet in de verf dat ik meer kan dan ik soms zelf denk. Samen bekijken 
we mijn toekomst en vooral mijn wensen naar de toekomst toe. Kortom, ik voel mij hier goed. Ik hoop gezond 
te blijven en ik hoop nog lang van het leven te kunnen genieten.

Frederika

Familielid aan het woord 
(Leilinde) 

Mijn zus woont op een éénpersoonskamer in 
Leilinde. Doordat ze een kamer voor zichzelf 
alleen heeft, zorgt dit voor privacy, maar 
hebben we ook een plek waar we in alle rust 
tijd met ons tweeën kunnen doorbrengen. 

Een gezonde geest in een gezond lichaam 
is enorm belangrijk. Ze krijgt goede licha-
melijk zorg en kan daarnaast steeds bij het  
personeel terecht met problemen of als het 
wat moeilijker gaat. 

Maandelijks wordt er een bewonersraad  
georganiseerd, waar Rita actief bevraagd 
wordt naar haar ervaringen en wensen rond 
de werking van de afdeling, het samen- 
leven,… Tijdens deze vergadering kan zij ook 
suggesties doen over zaken zoals gewenste 
activiteiten en afdelingsafspraken. 

Maar wat ik het allerbelangrijkste vind? 

Dat mijn zus, binnen PVT, kan zijn wie ze is. 
En wie ze is, mag er echt wel zijn!

Kristina, zus van Rita.

Visie

Het PVT biedt in de eerste 
plaats een plek waar het 

goed is om wonen. 

In onze zorg, ondersteuning 
en begeleiding leggen we de 
klemtoon op de gewenste  
levenskwaliteit van cliënten  
met een gestabiliseerde 
psychische kwetsbaarheid. 
Door in te zetten op her-
stelondersteunende zorg,  
werken we samen met de 
cliënt aan het leren leven 
voorbij de kwetsbaarheid. 
We baseren ons hiervoor 
op drie grote pijlers, name-
lijk presentie-, herstel- en 

krachtgericht werken. 

We bieden basisveiligheid en 
actieve steun om te komen 
tot een persoonlijke ont-
moeting met de cliënt. Dit 
legt de basis voor een war-
me, respectvolle en mense-

lijke vertrouwensrelatie.

We ondersteunen de cliënt 
in het herwinnen van hoop 
en perspectief op een goed 
en bevredigend leven. Elk 
herstelproces is uniek en 
vereist ondersteuning op 
maat. We bieden de nodige  
tijd en ruimte om wensen  
op de verschillende levens-
domeinen (wonen, werken, 
leren en opleiding, vrije tijd, 
zelfzorg, gezondheid, veilig-
heid en zingeving) te explo-
reren en gebruiken deze als 
kompas voor het organiseren  

van de zorg.

Naast wensen, brengen we 
samen mogelijkheden en 
krachten in kaart. Dankzij 
de inzet van deze krachten 
wordt de cliënt deskundige 
van zijn eigen herstelproces 
en empoweren ze hem om 
greep te krijgen op het eigen 

leven.

We leggen de nadruk op 
contacten met de sociale  
context (familie, vrienden,  
vrijwilligers en betekenis- 
volle anderen) en deel- 
name aan het maatschap-
pelijk leven om zo het her-
stelproces te bevorderen. 
We gaan samen op zoek 
naar de gewenste plek als 
burger in de samenleving

Hier wordt geluisterd 
naar mij, ze helpen mij 
op weg. Ze laten mij ook 
zien dat iemand met een 
kwetsbaarheid nog mooie 
kansen heeft in het leven. 
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Kortverblijf 
Eind 2015 ontving het Netwerk Geestelijke  

Gezondheid Aalst – Dendermonde - Sint-Niklaas 
goedkeuring om van start te gaan met het project 
Proeftuinen. Dit project bestaat uit 3 pijlers, die 
dankzij de steun van de Vlaamse Overheid, zijn uitge-
bouwd: twee woningen voor personen met Korsakoff, 
het aanbieden van kortverblijf ter ondersteuning van 
de mantelzorg en een intense samenwerking met de 
sociale huisvestingsmaatschappij. 

PVT is samen met enkele initiatieven beschut wonen 
en een woonzorgcentrum voornamelijk actief binnen 
de pijler kortverblijf. Dit kortverblijf heeft als doel om 
mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. Personen met 
een gestabiliseerde psychiatrische problematiek  
die nog thuis wonen kunnen binnen ons centrum te-
recht op één van onze twee bedden, nl. in Lede of 
Dendermonde. Tijdens deze periode wordt de cliënt 

omringd met de nodige zorgen en wordt de mantel-
zorger even uit de wind gezet. In totaal hebben we in 
de periode van juni tot november 2016 negen aan-
meldingen ontvangen, waarvan er vier zijn aanvaard 
voor een kortverblijf binnen PVT.

Systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH)
Om de herstelgedachte te implementeren, is binnen PVT een overkoepelende- en een afdelingswerk-

groep in het leven geroepen. Deze ging van start in maart 2016. De overkoepelende werkgroep heeft als doel  
gemeenschappelijke herstelprojecten uit te werken en is afdelingoverstijgend. Zo werd de visietekst  
‘Herstel binnen het PVT’, een algemene informatiebrochure PVT alsook het huishoudelijk reglement en de 
samenlevingsafspraken binnen deze werkgroep herschreven. Binnen de lokale werkgroep is de afdelings-
werking en de afdelingsbrochure onder de herstelondersteunende loep geplaatst. 

Herstelweek 

Eén van de hoogtepunten van dit jaar is het doorgaan 
van de herstelweek. Een vormingsweek op maat van 
onze cliënten, waar we hen laten kennismaken met 
herstel en meenemen in hun eigen herstelverhaal. 

De week is ingezet met de wondermooie kortfilm: 
‘The Butterfly Circus’. Deze film illustreert perfect 
hoe iemand na een periode van wanhoop de kracht 
terugvindt om verder te gaan met zijn leven. Deze 
film vat krachtig samen wat herstellen precies in-
houdt.  

De volgende dagen hebben we de cliënten in kleine 
groepjes ondergedompeld in de wereld van herstel. 
Dit aan de hand van workshops die dieper ingaan op 
de verschillende aspecten van herstel, zoals ‘herstel 
en de cliënt’ en ‘herstel op de afdeling’. 

Als feestelijke afsluiter hebben we de ‘wensen-
boom’ onthuld. In deze boom schitteren de wensen 
van onze cliënten, zorgvuldig opgeborgen in kleur-
rijke bokaaltjes en zakjes met bloembolletjes. Met 
de juiste zorg kunnen deze wensen zo letterlijk en 
figuurlijk ‘uitkomen’. 

Vorming – krachtgerichte gesprekken 
Elk jaar opnieuw dompelen we het ganse team onder in één thema om zo onze werking te optimaliseren.  
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om met het thema krachtgerichte gesprekken, voort te gaan op het  
herstelondersteunende pad. Johan Van De Putte heeft ons praktische handvaten aangereikt, naar hoe we op 
zoek kunnen gaan naar krachten en talenten bij onze cliënten. Hij benadrukt dat het een must is actief op zoek 
te gaan naar waar onze bewoners sterk in zijn. Dit draagt er toe bij dat zij opnieuw een waardige identiteit  
kunnen ontwikkelen en stappen zetten in een richting die betekenisvol is voor hen, kortom herstellen.

PVT Leilinde bestaat vijf jaar!
In november 2011 namen 42 cliënten hun intrek in het gloednieuwe PVT 

Leilinde. Een vijfjarige jubileum is reden genoeg om feest te vieren. Daarom 
hebben we in juni een tuinfeest georganiseerd. Omdat integratie een be-
langrijke pijler is binnen onze werking hebben we de deuren opengezet 
voor familieleden van cliënten en medewerkers, voor vrijwilligers en 
voor buren. Ruim 250 gasten hebben genoten van een verfrissend 
drankje, een lekker ijsje en een hotdog. Voor jong en oud was 
er animatie voorzien, wat zorgde voor extra gezelligheid. Op 
naar de 10 jaar!

Cijfers

Man
38%

Vrouw
63%

Nieuwemeers
60

Leilinde
42

20-30 jaar1%

7%

10%

34%

35%

10%

3%

30-40 jaar

40-50 jaar

50-60 jaar

60-70  jaar

70-80 jaar

80 jaar

Ontslagen
Bestemming bij ontslag

Woonzorgcentrum       6

Psychiatrisch ziekenhuis      4

Overleden        4

Eigen Huis        3

Algemeen ziekenhuis       2

Beschut wonen       1

Totaal  23

19 Transfers
Om de zorgvraag van de 

cliënt zo goed mogelijk te laten aansluiten 
bij onze doelgroepwerking, worden er af en toe 
kamerwissels uitgevoerd. In 2016 zijn er in totaal 
19 cliënten verhuisd om op die manier meer gepaste 
zorg te ontvangen.
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Kwartiermaken
Tony is afgestudeerd als bachelor in de 

schilderkunst en gaat sinds enkele maanden 
weer naar de kunstacademie. Voor hem een 
grote en waardevolle stap. Zijn vaardigheden 
worden opnieuw ‘wakker geschud’, zijn leef-
wereld verbreedt en hij staat open voor nieuwe 
sociale contacten. 

Dit is slechts één voorbeeld waarvoor wij als 
‘kwartiermakers’, het pad geëffend hebben.

Uit zijn persoonlijk profiel, bomvol krachten 
en wensen, blijkt zijn wens om opnieuw met 
zijn creativiteit aan de slag te gaan. In samen-
spraak hebben we contacten gelegd met de 
kunstacademie. Samen met een begeleider 
volgde Tony de eerste sessies mee. De lessen 
lopen vlot en elke week wandelt hij samen met 
een vrijwilligster van en naar de academie. 
Dit is hoe wij binnen het reguliere circuit een 
veilig klimaat creëren waar Tony welkom is en 
kan deelnemen. Dat is kwartiermaken. 

Door samenwerking, voorbereiding en onder-
steuning effenen we samen met onze cliënten 
nieuwe wegen en verruimen we samen onze 
horizon.

Nieuwe ombudspersoon 
Een opname in een PVT kan 

een ingrijpende impact hebben in 
het leven van de cliënt. Vaak zijn de 
ervaringen positief en biedt het PVT 
een goede voedingsbodem om te 
werken aan herstel. Soms echter 
zijn ervaringen minder positief. Om 
die reden hebben we een interne 
en externe ombudspersoon, die de 
cliënt de mogelijkheid geeft om dit 
te bespreken. Er wordt vertrokken 
vanuit een bemiddelende en coachende 
basishouding, om zo een veilige ruimte  
te creeren waarbinnen zaken bespreek-
baar gemaakt kunnen worden. Indien 
nodig zal de ombudspersoon een 
partner zijn, die samen met de cliënt 
en de zorgverlener op zoek gaat naar 
verbinding en wederzijds begrip. In het  
zorgzaam afronden van een conflict 
ligt immers vaak een mooie kans 
tot aanvaarding, zelfontwikkeling en 
herstel. 

Aantal bedden Leeftijd

Ik zou eens graag in 
een vliegtuig zitten.“““

“

Mijn grootste wens is dat ik stabiel 
blijf, dan voel ik mij vrij en kan ik 
doen wat ik wil.

Ik wil omringd worden door 
vriendschap en oprechtheid.

Ik kan ook terecht bij de  
medebewoners als ik  
mijn hart wil luchten.

Ik weet wat het is om te leven 
met een kwetsbaarheid en net 
daarom draag ik goed zorg voor 
mijn medebewoners.

“
Bewoonsters Caroline en Hilde, Nieuwemeers

Tony, bewoner PVT Leilinde


