twerpen

Vrijwilligerswerking

PVT P-asser kan beroep doen op een ruime groep vrijwilligers.
Zij zetten zich met veel overgave in om het verblijf van de
bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.
De dienst vrijwilligerswerk van vzw Asster heeft tot doel
vrijwilligers van buiten het centrum aan te trekken om de
eenzaamheid en het sociaal isolement van onze bewoners te
voorkomen of te doorbreken.
Een aantal vrijwilligers komt regelmatig bij eenzelfde bewoner op
bezoek.
Hasselt
Anderen steken
een hand toe bij de begeleiding van groepen

Informatie

Voor namen van leidinggevenden en/of hun bereikbaarheid
verwijzen we graag naar de website www.asster.be “PVT
campus stad”.
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tijdens bepaalde activiteiten of uitstappen.
Luik
Voor meer informatie
kan je steeds terecht bij de
medewerkers
van de afdeling (zie website).
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Het begeleidingsteam

Aangezien wonen de belangrijkste doelstelling is in het PVT is
de directe begeleiding
ook de belangrijkste ondersteunende
Tongeren
functie voor de bewoner. Deze functie wordt waargenomen door
de buddy, dit is de persoonlijke begeleider die de bewoner als
Luik
een vriend
bijstaat in het dagelijks leven op de afdeling.
Het PVT-begeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld
uit de volgende disciplines: verpleegkundigen, psycholoog,
psychiater, maatschappelijk assistent, kinesist, huisarts… zodat
de bewoner ook op gespecialiseerde hulp kan beroep doen.
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psychiatrisch ziekenhuis Asster
campus stad
halmaalweg 2
3800 sint-truiden
tel : 011 78 80 11
fax : 011 78 80 19
info@asster.be - www.asster.be
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Het PVT deel van het PZ Asster

Het PVT behoort niet tot het ziekenhuis en biedt plaats aan
90 permanente bewoners met psychiatrische problemen.
Daarnaast zijn er nog 23 uitdovende bedden voor bewoners
met verstandelijke beperkingen. Uitdovend betekent dat met het
verdwijnen van deze bewoner ook diens bed verdwijnt en dus
niet meer wordt ingenomen.

Wie woont er in het PVT P-asser

Het aantal bewoners met verstandelijke beperkingen is op
twintig jaar tijd uitgedoofd van 90 naar 23.
De 90 bewoners met psychiatrische problemen zijn
hoofdzakelijk mensen met een psychotisch toestandsbeeld.
Hun leeftijd is gespreid tussen 35 tot 90 jaar. De gemiddelde
leeftijd varieert per afdeling en
schommelt rond de 61 jaar.
Allen hebben ze een behoorlijk aantal
jaren behandeling in een psychiatrisch
ziekenhuis achter de rug en desondanks
blijven ze nood hebben aan continue
begeleiding omdat ze het moeilijk
hebben om zich zelfstandig staande te
houden in het dagelijks leven.

Waar wonen de PVT bewoners

Momenteel zijn er drie PVT-afdelingen:

De Luwte 1 met drie woningen:
Elke woning heeft twee autonome livings, eethoek en keuken,
elk voor acht bewoners.
PVT-Min: 16 bewoners met vrij grote zelfstandigheid. “Min”
betekent dat er beperkte begeleiding voorzien is voor deze
groep.
DL2 en DL3: twee woningen met elk 16 bewoners die nood
hebben aan continue begeleiding.
De Luwte 2 (Vincent) met twee leefgroepen:
PVT-Plus: 5 bewoners met persisterend storend gedrag. “Plus”
betekent dat er extra begeleiding voorzien is voor deze kleine
groep.
PVT-zorg + begeleiding: 21 bewoners waarvan een tiental met
overwegend lichamelijke zorg.
Zij leven in drie afzonderlijke livings.
De Luwte 3 (De Deyne) met drie leefgroepen:
• leefgroep 1: 14 mentaal gehandicapten met psychiatrische
gedragsproblemen;
• leefgroep 2: 16 oudere mentaal gehandicapten met
verhoogde somatische zorg;
• leefgroep 3: 14 bewoners met psychiatrische problemen en
continue begeleidingsnood.

Enkele begeleidingsprincipes

Gelijkwaardigheid is de basis van heel onze begeleidingsvisie
en is zichtbaar in de houding en omgang van de pvt-begeleider:
• respect voor de ander;
• verdraagzaamheid, ook voor afwijkingen;
• vriendelijkheid en vriendschappelijkheid;
• echtheid
Kleinschalig wonen is de doelstelling van de bewoner, met
maximale autonomie en familiale contacten.
Behandel- of trainingsprogramma’s worden niet meer
systematisch opgezet.
We proberen antwoord te bieden op de oproep van de bewoner
die zegt: “Als je me niet kunt genezen, help me dan te leven”.
De bewoner behoudt de regie over zijn eigen leven hetgeen
inhoudt dat de begeleider zoveel hulp biedt als hij kan, maar niet
meer dan nodig.

Verblijfskosten in het PVT

Het Ministerie van Volksgezondheid legt de verblijfskosten vast.
De bewoners betalen zelf het deel dat de ziekteverzekering
niet voor haar rekening neemt. Naargelang het statuut van
de bewoner kan het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten
verschillen.
Vermits het gaat om een verzorgingstehuis, is het persoonlijk
aandeel beduidend hoger dan in het psychiatrisch ziekenhuis.
Voor meer informatie over de verblijfskosten kan je steeds
terecht bij de maatschappelijk assistent of bij de medewerkers
van de afdeling (www.asster.be).

