De ROPI (Recovery Oriented Practices Index) is een
instrument dat de mate waarin een team herstelondersteunende zorg verleent, meet. In 2015 en
2017 namen we binnen het PVT een ROPI af.
In 2015 behaalden we een gemiddelde score van
2,25/5. In 2017 een score van 3,22/5. Sinds 2016
focussen we sterk op herstelondersteunende zorg:
• het huishoudelijk reglement van PVT is maximaal
ontdaan van herstelbelemmerende regels,
• bepaalde routines op de afdelingen zijn kritisch
herbekeken,
• er is maximaal ingezet op participatie en inspraak
van bewoners dankzij het werken met een
persoonlijk profiel en plan,
• we werken met signaleringsplannen, …
Ook in 2018 en de komende jaren willen we verder
het ingeslagen pad bewandelen. Het onderzoek
naar het werken met ervaringsdeskundigen, het
systematisch inplannen van groepscoaching, het
blijvend inzetten op wensen en krachten van de
cliënten, het kwartiermaken verder implementeren
en uitbreiden,… zijn maar enkele van de zaken die
nog onze extra aandacht verdienen.

CIJFERS
AANTAL BEWONERS
• PVT Nieuwemeers .... 60 bewoners
• PVT Leilinde .................... 42 bewoners

AANTAL OPNAMES IN 2017 ....... 24

GESLACHT
• VROUW ................................................. 59%
• MAN .......................................................... 41%
DIAGNOSE
Aan middelen gebonden stoornis. . .......................................................................................................................... 19%
Psychotische kwetsbaarheid......................................................................................................................................... 63%
Stemmingsstoornis................................................................................................................................................................. 12%
Andere diagnose........................................................................................................................................................................ 6%
ROPI
Tegemoet komen aan basale zorgbehoeftes .............................................................................................. 3.8/5
Breed aanbod van diensten .. ........................................................................................................................................ 3.25/5
Sociale contacten en participatie . . ........................................................................................................................... 3.25/5
Medezeggenschap en participatiemogelijkheden .. ................................................................................ 4/5
Zorg gebaseerd op de mogelijkheden van de cliënt ............................................................................ 3/5
Cliëntgerichtheid en keuzemogelijkheden .. ................................................................................................... 3.5/5
Zelfbepaling van de cliënt ............................................................................................................................................... 2.5/5
Focus op herstel en ervaringsdeskundigheid ............................................................................................. 3/5
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2017: HET JAAR VAN ‘DE NIEUWE NAAM’

Graag nemen we je mee in een verhaal
over een man, die elke dag met twee
grote emmers water haalt bij de rivier.
De rode emmer is in perfecte staat,
in de gele zit een barst. Door die barst
is de emmer aan het einde van de weg
tussen de rivier en het huis nog maar
half vol. Hierdoor heeft de gele emmer
het gevoel dat hij niet voldoet en
een mislukking is. Op een dag begint
hij (zoals dat enkel in verhalen kan)
tegen de man te praten.
Hij zegt: “ Ik schaam me omdat ik maar
een halve emmer water kan afleveren en
de rest door mijn barst op de aarde verloren
gaat.” De man kijkt de emmer lachend aan
en vraagt: “Heb je gezien wat voor mooie
bloemen er langs jouw kant van de weg
groeien? Ik heb ze daar speciaal gezaaid
omdat ik weet dat je een beetje lekt.
Elke keer wij hier samen passeren,
heb jij ze water gegeven.
Als jij niet zou zijn wie je bent,
zouden hier nooit zo’n mooie
bloemen staan.”
In kwetsbaarheid schuilt kracht.
En laat het nu net dat zijn waar we
binnen PVT elke dag opnieuw mee aan
de slag gaan om cliënten te begeleiden
naar een zo rijk mogelijk leven.
Neirinckx Erik & Veireman Sarah

2017 werd een jaar met vele uitdagingen, zoals
verder in dit jaarverslag te lezen. De nood aan
vernieuwing van onze website bracht het proces
rond een nieuwe huisstijl terug op de voorgrond.
De zoektocht naar een nieuwe naam werd opnieuw
leven in geblazen. Uiteindelijk kozen we voor de
naam PC Ariadne met als wel klinkende baseline:
In herstel verbonden.
De naam Ariadne verwijst naar een Griekse mythe.
Volgens deze mythe werden er jaarlijks zeven
jongens en zeven meisjes geofferd aan de Minotaurus, een legendarisch monster (half man, half stier).
Deze jongens en meisjes werden opgesloten in het
labyrint waarin de Minotaurus leefde en dienden
als voedsel voor dit monster.

VIP²

ZORGBEHOEFTES IN KAART BRENGEN: BELRAI GGZ STUDIE

Theseus, de zoon van de koning van Athene,
besloot om het gevecht met de Minotaurus aan te
gaan en hem te doden. Hij kreeg bij zijn avontuur
de hulp van Ariadne. Zij gaf Theseus een bol wol
om de weg uit het labyrint terug te vinden. Toen
Theseus het labyrint binnen ging rolde hij de draad
af zodat hij later de weg terug zou kunnen vinden.

De zorgbehoefte in kaart brengen
is geen eenvoudige opdracht.
Waar hecht je namelijk belang
aan en waar niet? Hoe zet je dit om in cijfers?
Moeilijker wordt het nog als je via één instrument
informatie wilt verkrijgen die relevant is voor zowel
het team, de directie als de overheid.

Theseus doodde de Minotaurus en slaagde er
dankzij de draad in veilig uit het labyrint terug
te keren. De beeldspraak van het labyrint en de
draden zijn zeer toepasselijk binnen onze werking.
Het is namelijk onze opdracht om mensen met
een kwetsbaarheid niet te laten ronddolen en
samen met hen een weg te zoeken uit het labyrint.

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
stelt de BelRAI voor als meetinstrument. De BelRAI
is een vragenlijst die nagaat wat iemand kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Dit op basis van informatie van de cliënt, het netwerk en het team. Het is
een vragenlijst die op dit moment al gebruikt wordt
in de ouderenzorg en het is het uiteindelijke doel om

Onze baseline ‘In herstel verbonden’ is de vertaling
van onze visie rond goede zorg. In onze zorg, ondersteuning en begeleiding leggen we de klemtoon
op de gewenste levenskwaliteit van onze cliënten.
Door in te zetten op herstel ondersteunende zorg,
werken we samen met de cliënt aan het leren leven
voorbij de kwetsbaarheid. We baseren ons hierbij
op de drie grote pijlers: presentie-, herstel- en
krachtgericht werken. Anderzijds focussen we op
de relatie tussen hulpvragen en hulpverlener en
op wat hen bindt en samen brengt, namelijk herstel.
De baseline verwijst eveneens naar de actoren die
mee betrokken worden in het proces van herstel.
Het geeft aan dat we als psychiatrisch centrum
samen met de cliënt, diens familie/vrienden,
de eerstelijnszorg,... ons verenigen in een netwerk
rond de hulpbehoevende met als doel diens
herstel te bekomen.

op 8 van de 10 indicatoren. Voor 2 indicatoren
kregen we werkpunten mee.

In het kader van veilige en kwaliteitsvolle zorg,
is het belangrijk om regelmatig de eigen werking
af te toetsen tegen kwaliteitsrichtlijnen.

Om deze aan te pakken zetten we in op:
• wat te doen als cliënten met suïcidegedachten
hulp weigeren enerzijds
• en op een jaarlijkse rondgang op de afdeling
om potentieel gevaarlijke situaties in kaart te
brengen anderzijds.

Daarom nemen we deel aan het Vlaams Indica
torenproject voor Patiënten en Professionals
in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²).
Dit voor de thema’s suïcidepreventie en
volledigheid van de geneesmiddelenvoorschriften.
Bij suïcidepreventie scoorden we zeer goed

Op volledigheid van geneesmiddelenvoorschriften
scoorden we zeer goed: 96,6 % van onze voorschriften waren volledig. De resultaten bevestigen
de dingen die we al (heel) goed doen, maar helpen
ons ook te zien welke bloemknoppen nog extra
water verdienen.

KORTVERBLIJF
De Vlaamse Overheid is continu op zoek
naar manieren om woonzorg te diversifiëren.
Eind 2015 ontving het Netwerk Geestelijke
Gezondheid Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas

hier binnen de volledige gezondheidszorg mee aan
de slag te gaan. In voorbereiding van een eventuele
implementatie binnen de geestelijke gezondheidszorg, kwam de vraag van minister Vandeurzen de
bruikbaarheid van dit instrument uit te testen.
Als PVT engageerden we ons het meetinstrument
uit te testen op vlak van gebruiksvriendelijkheid
en bruikbaarheid op de afdeling. We zijn bijzonder
verheugd te kunnen meewerken aan het verder
professionaliseren van de zorg en zetten we het
afgelopen jaar voorzichtig de eerste stappen naar
een nieuw instrument. Verder onderzoek is noodzakelijk om de laatste struikelblokken en barstjes
weg te werken.

(waar onze PVT deel van uitmaakt) de goedkeuring
om van start te gaan met het project “Proeftuinen:
woonzorg in de Geestelijke Gezondheidszorg”.
Het project bestaat uit drie pijlers. Als PVT namen
wij deel aan de pijler “kortverblijf ter ondersteuning
van de mantelzorg”. Dankzij dit kortverblijf
engageerden we ons om voor cliënten met een
gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid in de
thuissituatie, een tijdelijke woonomgeving en
begeleiding binnen het PVT te creëren. Een rustmoment voor cliënt én mantelzorger. Gelet op het
beperkt aantal aanmeldingen en opnames (tussen
juni 2016 en november 2017 waren er slechts 13 aanmeldingen, die geleid hebben tot 4 opnames) hebben
we na een kritische evaluatie in november 2017
besloten om niet langer in te zetten op de pijler
kortverblijf van dit project.

PERSOONLIJK PROFIEL EN PLAN
Herstelondersteunende zorg is niet meer weg te denken
binnen PVT. We richten onze zorg hoofdzakelijk op de krachten,
talenten en dromen van onze cliënten en niet langer op hun
problemen. We hebben dus aandacht voor de bloemen en
niet voor het onkruid.
Deze “bloemen” verzamelen we samen met de cliënt in hun
persoonlijk profiel. Als er toch enige vorm van ondersteuning
wenselijk is, dan neemt de individuele begeleider graag deze rol
op zich. We schrijven het verhaal van de cliënt neer in zijn woorden, in zijn taal en in zijn beleving. De cliënt
stelt, al dan niet samen met zijn individueel begeleider, het opgebouwde profiel voor tijdens het multi
disciplinair overleg. De cliënt selecteert en bespreekt de wensen en ambities uit het profiel en werkt deze
samen met de individueel begeleider verder uit. We houden dus woord: participatie groeit en bloeit!

