INTERESSE?
Heb je belangstelling gekregen en zin om iets van je tijd
te investeren in vrijwilligerswerk?
Neem dan contact op door een mail te sturen naar:
vrijwilligerswerking@pcariadne.be

Uitgebreide informatie over ons centrum,
vind je terug op www.pcariadne.be.

VRIJWILLIGERSWERKING
IN PSYCHIATRISCH
CENTRUM ARIADNE
Psychiatrisch Ziekenhuis
Psychiatrisch Verzorgingstehuis Nieuwemeers
Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • & 053/76.21.11

De instelling behoort tot de vzw Organisatie der Broeders van Liefde,
Stropstraat 119, B-9000 Gent • Ondernemingsnummer: 0406.633.304

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Leilinde
Zuidlaan 42 • 9200 Dendermonde • & 052/46.90.07

VOORSTELLING VAN HET
PSYCHIATRISCH CENTRUM ARIADNE

VRIJWILLIGERSWERK
BINNEN ONS CENTRUM

Ons Psychiatrisch Centrum biedt in samenwerking met
andere gezondheids- en welzijnsorganisaties deskundige
en specialistische zorg. We bieden volledige en partiële
hospitalisatie, nazorg, poliklinische begeleiding en zorg
aan huis via mobiele equipes.

Vrijwilligerswerk staat niet gelijk met het werk
van begeleiders, verpleegkundigen, …
Als vrijwilliger sta je dus niet in voor het begeleiden,
therapie geven of verzorgen van cliënten.
Jouw activiteiten situeren zich in de rand daarvan
en zijn ondersteunend of gericht op de vrije tijd
van de cliënt.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis richt zich naar volwassenen
(vanaf 18 jaar) en ouderen (vanaf 60 jaar) met diverse
acute of chronische psychiatrische aandoeningen en biedt
intensieve specialistische behandeling en begeleiding,
steeds vertrekkend vanuit een herstelondersteunende
visie. Er is een aanbod voor diverse doelgroepen en dit
binnen de volgende trajecten:

Vrijwilligerswerk is ook niet bedoeld om het werk
van professionelen over te nemen of om als ‘extra’
personeel te worden ingezet. Je behoort in sé niet tot
het team. Jouw onbaatzuchtige inzet om een extraatje
mogelijk te maken voor de cliënt staat centraal.

• Psychosezorg
• Angst – en stemmingsstoornissen
• Alcohol en medicatieafhankelijkheid
•O
 uderenzorg: cognitieve en degeneratieve stoornissen
(Dementie en ziekte van Huntington)
De instelling beschikt over een erkenning voor opname
van personen in het kader van de wet op de bescherming
van de persoon van de geesteszieke (gedwongen opname).
Het ziekenhuis heeft een beperkt aantal plaatsen
voor cliënten met low care forensische problematiek.
De voorziening richt zich niet naar de behandeling van
illegale druggebruikers en personen met een verstandelijke
beperking. Cliënten uit deze subdoelgroepen worden
door ons verwezen naar een gespecialiseerde setting.
Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) bestaat
uit 102 bedden, waarvan 60 in Lede op de campus
Nieuwemeers en 42 in Dendermonde op de campus Leilinde.
We bieden huisvesting en begeleiding aan cliënten met een
chronische psychische kwetsbaarheid, die na behandeling
vooral nood hebben aan begeleiding en ondersteuning.
We baseren onze begeleiding op de herstelvisie en het
verbeteren van de levenskwaliteit. Samen gaan we op zoek
naar de wensen van de cliënt, diens toekomstplannen en
maken we gebruik van zijn/haar krachten om hiermee aan
de slag te gaan.

Bij welke activiteiten kan je als vrijwilliger helpen?

Het Psychiatrische Centrum Ariadne is een actieve
partner binnen het Netwerk GGZ Aalst-DendermondeSint-Niklaas.

• Begeleiden van activiteiten en uitstappen
• Niet-dringend medisch vervoer
• Individueel contact/buddywerk
• Facilitaire ondersteuning
• Ondersteuning van de zorgboerderij

Wat krijg je als vrijwilliger hiervoor in de plaats?
Dit netwerk is een samenwerkingsinitiatief tussen actoren
in de eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg
uit de regio Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas.
Het Netwerk GG ADS streeft, door afstemming en
samenwerking met alle maatschappelijke sectoren en
voorzieningen, naar een betere regionale geestelijke
gezondheidszorg.
Het Netwerk GG ADS voorziet voor elke cliënt met
een psychische kwetsbaarheid een kwaliteitsvolle,
toegankelijke en geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg, zo dicht mogelijk bij diens leefwereld zodat personen
met psychiatrische problemen volwaardig kunnen
participeren aan en deel uitmaken van de samenleving.

•V
 riendschap en dankbaarheid van onze
patiënten en bewoners
• Respect en waardering
• Flexibele invulling van het door aangegane
engagement (zowel op vlak van tijdsinvestering
als op vlak van activiteiten)
• E en prettige werksfeer en ruimte
voor creatieve ideeën
• Een degelijke vrijwilligersverzekering
• Onkostenvergoeding
• Personeelskaart met tal van voordelen
• Regelmatige bijeenkomsten, uitstappen en vorming
samen met andere vrijwilligers actief binnen
ons centrum.

