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De kwaliteitscultuur raakt meer en 
meer ingeburgerd in de geestelijke 
gezondheidszorg en dus ook binnen 
ons psychiatrisch verzorgingstehuis. 

Kwaliteitsvolle zorg leveren voor de 
bewoners, familie en/of belangrijke 
naasten en medewerkers is dan ook 
één van onze belangrijkste opdrachten. 

De inzet van onze medewerkers hierbij 
is van ontelbaar belang. Samen met 
hen trachten we ervoor te zorgen dat 
bewoners en hun families tevreden 
zijn en dat collega’s zich goed voelen 
in hun job. 

Alle goede zorgen van iedereen 
voor iedereen leiden tot alles waar ons 
PVT voor staat en voor zal blijven gaan. 
 
Dank aan alle medewerkers voor hun 
inzet in 2019.

Veel leesgenot. 

Veerle Vanderstraeten
Zorgmanager Wonen en Herstel.

VOORWOORD



"VAN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID NAAR 
KRACHT"
In de GGZ zijn er steeds meer initiatieven op het 
gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundig-
heid. Het idee sijpelt langzaam door dat iemand met 
een psychische kwetsbaarheid veel meer is dan een 
opsomming van aandoeningen, dat het hebben van 
een psychische kwetsbaarheid veel meer te maken 
heeft met een verhaal dan met een diagnose en dat 
herstel een proces is zonder eind. Waar het om draait 
is complexer, ondoorzichtiger, gelaagder, kleurrijker, 
boeiender en interessanter, maar kan tegelijkertijd ook 
eenvoudig zijn.

Daarom bieden we in PVT Ariadne aan onze bewoners 
met een langdurige of ernstig psychische kwetsbaar-
heid structuur, zingeving en een plek om “te zijn”. Hier-
mee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. 
De bewoners krijgen ondersteuning op alle levensdo-
meinen, waarbij het levensdomein ‘wonen’ bijzondere 
aandacht krijgt. 

HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG 

AFDELINGSFEEST
Omdat we steeds naar vernieuwing streven, 
werd het afdelingsfeest op PVT Nieuwemeers 
dit jaar in een nieuw jasje gestoken. De medewerkers 
van activering kozen voor het 
thema ‘Italiaans’ en verzorgden een heerlijk 
menu voor de bewoners, en dit binnen een 
mooi versierd kader. In de namiddag was er een optre-
den van de Honey’s waar de bewoners 
en personeelsleden met volle teugen van genoten. 

IEDERE BEWONER HEEFT ZIJN VERHAAL
We zoeken samen met de bewoner naar wegen om 
zijn/haar verhaal onder woorden te brengen, een plek 
te geven. Deze manier van werken zorgt er voor dat 
je meer inzicht krijgt over hoe iemand eraan toe is en 
wat die persoon nodig heeft. Bij het realiseren van zijn/
haar doelstellingen benadrukken we de autonomie van 
de bewoner maximaal. We werken vanuit de krachten, 
kennis en talenten van de bewoners en het verder 
ontplooien van deze talenten. Alle acties gebeuren in 
samenspraak met de betrokken bewoner en/of diens 
naastbetrokkenen. 

BEWONERS! EN FAMILIEPARTICIPATIE



FAMILIEDAG
Tijdens de jaarlijkse familiedag wordt de familie uit-
genodigd om samen met de bewoners een leuke 
activiteit bij te wonen. Bewoners en familie krijgen zo 
de kans om bij te praten en hun onderlinge band te 
versterken. Familie leert zo ook de hulpverleners en de 
werking van de dienst beter kennen. Onderling kunnen 
families steun bij elkaar vinden en ervaringen uitwis-
selen. In PVT Leilinde werd in 2019 gekozen voor een 
wandelzoektocht doorheen Dendermonde, voorafge-
gaan door een uitgebreide picknick op de afdeling.

ACTIVERING
In PVT Ariadne besteden we veel aandacht aan  
activering van de bewoners. We vertrekken vanuit een 
standaard activiteitenschema dat opgemaakt wordt op 
basis van de noden en interesses van de bewoners.  
Het terugkerende karakter van een aantal activiteiten 
geeft de bewoners structuur en houvast. De activitei-
ten worden op de maandelijkse bewonersraad geëva-
lueerd en bijgestuurd. Daarnaast zijn er talrijke (dag)
uitstappen, en dit op vraag van de bewoners. 

VISITATIE
De tekortkomingen en non-conformiteiten vastge-
steld door de inspectie in november 2018 werden in 
2019 geremedieerd.  We kregen onze  verlenging van 
erkenning van een definitieve opnamecapaciteit van 
102 zorggebruikers, waarvan 2 zorggebruikers met een 
verstandelijke beperking, en dit vanaf 1/1/2019 tot en 
met 31/12/2023. 
 
NIEUW REFERENTIEKADER PVT
Met de 6de staatshervorming kreeg Vlaanderen de 
volledige bevoegdheden over de overkomende sec-
toren ouderzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen 
(PVT), initiatieven beschut wonen, revalidatieconven-
ties en revalidatieziekenhuizen. De doelstelling van 
Vlaanderen is om alle overkomende bevoegdheden in 
kader van zorg te laten landen in het systeem van de 
Vlaamse sociale bescherming (VSB). Omdat de Vlaam-
se overheid en administraties niet alles tegelijk kunnen 
ontwikkelen en uitwerken, voorziet de Vlaamse over-
heid via het overnamedecreet een intervalperiode. Met 
dit overnamedecreet wil Vlaanderen de continuïteit 
van zorg garanderen en regelt de Vlaamse overheid de 
concrete programmatieregels, erkenningsnormen en 
financieringsmodaliteiten van o.a. de psychiatrische 
verzorgingstehuizen. In augustus 2019 ontvingen we 
een nieuw referentiekader waarin de kwaliteitsver-
wachtingen staan waaraan een PVT moet voldoen. De 
komende jaren zal dit referentiekader gebruikt worden 
om, door de bril van de inspectie, te kijken naar onze 
voorziening en aantal verbeteracties voorop te stellen.

DEELNAME AAN PILOOTPROJECTEN

MPG
Op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid 
werd een business analyse gemaakt m.b.t. de MPG 
registratie in PVT en beschut wonen.  Uit de analyse 
blijkt dat de werkwijze van MPG registratie na de 6de 
staatshervorming niet kan gecontinueerd worden. Het 
gebruik van ATOUM en de rapportering is niet conform 
de GDPR-wetgeving. Vanaf 2020, dus vanaf de registra-
tiegegevens over 2019, zullen de MPG data rechtstreeks 
uit het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) van de 
initiatieven Beschut Wonen en PVT via XML verstuurd 
worden naar het e-loket van Zorg en Gezondheid. 

Voordelen van deze nieuwe werkwijze zijn: de gege-
vens komen rechtstreeks uit de EPD toepassing van de 
instelling, waardoor er minder kans op fouten bestaat 
en dubbele registraties vermeden worden; sneller 
komen tot kwalitatieve gegevens; GDPR-conforme 
overdracht van gegevens; e"ciënter proces en auto-
matische terugkoppeling van eventuele fouten. 

PVT Ariadne neemt deel aan de pilootstudie om de 
haalbaarheid en de wenselijkheid van de nieuwe werk-
wijze te evalueren.

FOCUS OP KWALITEIT



BELRAI
De BelRAI ggz opleidingen en de dataverzameling 
voor de tweede BelRAI ggz studie in opdracht van het 
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn vol-
op lopende. Binnen PVT Ariadne namen 10 bewoners 
deel aan de 2de studie.  In de komende periode wordt 
getracht de faciliterende en belemmerende factoren 
te identificeren voor de implementatie van de BelRAI 
in de ggz.

ZORGPLANNEN BINNEN PVT
In het Vlaams Indicatorenproject (VIP#) voor de ggz 
zijn indicatoren ontwikkeld om onderdelen van kwali-
teit mee te meten. Met de indicatoren wil de Vlaamse 
overheid samen met de sector de kwaliteit van de 
zorg in kaart brengen en verbeteren. In 2019 nam PVT 
Leilinde deel aan de pilootstudie ‘Zorgplannen binnen 
PVT’, mede opgezet door Zorgnet-Icuro.  

VRIJWILLIGERS ZIJN ERG BELANGRIJK IN 
ONZE SAMENLEVING.
Het werken met vrijwilligers is dan ook een be-
wuste keuze van onze organisatie. Wij geloven 
in de kracht van de vrijwilliger waarbij de sa-
menwerking met de organisatie gebaseerd is op 
wederzijdse erkenning en waardering van elkaars 
positie en verantwoordelijkheden. Door hun inzet 
kunnen bepaalde activiteiten en taken, die anders 
moeilijker tot stand zouden komen, toch door-
gaan. Jaarlijks gebeuren er gezamenlijke activitei-
ten om de groepssamenhang te bevorderen 
en de vrijwilligers te bedanken voor hun  
warme inzet.

VRIJWILLIGERSWERKING

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN MEDEWERKERS
Aandacht voor psychosociaal welzijn op de werkvloer 
zorgt voor een goede werksfeer en voor een goed ge-
voel bij de medewerkers. In 2019 werd o.b.v. een studie 
door een extern bureau een eerste aanzet genomen 
naar het uitwerken van een re-integratiebeleid. Op de 
strategische visiedag in november werd samen met alle 
leidinggevenden de visie over het aanwezigheidsbeleid 
bepaald. De verdere uitwerking volgt in de komende 
periode.

IFIC 
Op 5 april 2019 ondertekenden de sociale partners in 
het Paritair Comité 330 een collectieve arbeidsover-
eenkomst in verband met de nieuwe sectorale functie-
classificatie  voor de organisaties die door de Vlaamse 
Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd. 
Aan de hand van de IFIC methodiek werden functies 
onderzocht, beschreven en gewogen. Daarna werden 
ze in functiecategorieën ondergebracht en gekoppeld 
aan loonschalen. De invoering van de nieuwe functie-
classificatie en de loonbarema’s startte voor PVT vanaf 
23 april 2019, met uitbetaling van de nieuwe barema’s 
met het loon van de maand november. 

MEDEWERKERS

ENKELE 
CIJFERGEGEVENS
In 2019 kende PVT een aantal heropnames van bewo-
ners die een korte of langere ziekenhuisopname achter 
de rug hadden. 
Er werden 4 nieuwe opnames gerealiseerd 
in PVT Leilinde en 6 in PVT Nieuwemeers.
Er werden in totaal 10 bewoners ontslagen, 
waarvan 6 in opname, 3 naar een 
Woonzorgcentrum en 1 naar beschut wonen. 
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Meer info over onze organisatie?
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De instelling behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde,  
Stropstraat 119, B-9000 Gent • Ondernemingsnummer: 0406.633.304


