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-85 BEDDEN

u > 45 MOBIELE TEAMS
u > 40 HIC

VERMAATSCHAPPELIJKING
VAN DE ZORG
Het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster telt momenteel
592 bedden en stoelen.
In 2012 werden reeds 60 bedden buiten gebruik
gesteld om binnen het netwerk Reling mobiele teams
op te richten. In 2019 heeft Asster opnieuw 85
bedden buiten gebruik gesteld.

Het ziekenhuis wil door de HIC het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen sterk doen verminderen.
De afdeling beschikt ook over een comfortroom. Als
de zorg op de kleine eenheid niet afdoende is, kan de
patiënt overgeplaatst worden naar de Intensive Care
Unit (ICU), met een capaciteit van vier bedden voor
hand in hand begeleiding.

VERDERE UITBREIDING VAN
MOBIELE TEAMS

ID
De Intensieve diensten zijn acute
opname- units voor patiënten met een
gekende diagnose en behandeltraject of die al op
de betreffende afdeling gespecialiseerde zorg krijgen aangeboden. De ID’s zijn kleine untis met een
verhoogde personeelsomkadering en voldoende
comfortkamers. Er is een ID voor patiënten met een
psychose en een ID voor patiënten met afhankelijkheidsproblemen.

45 bedden zijn buiten gebruik gesteld om de mobiele
teams te versterken. In Reling zijn 2 mobiele crisisteams en 4 herstelteams actief (overeenkomstig
de eerste lijnszones). 56,1 VTE medewerkers en 6
psychiaters (61,5) zorgen er voor psychiatrische zorg
aan huis.

INTENSIFIERING VAN ZORG
40 bedden zijn buiten gebruik gesteld om een High
& Intensive Care (HIC) eenheid en twee Intensieve
Diensten (ID) op te richten.

HIC
Een HIC is een acute opnameafdeling voor
patiënten die een ernstige psychiatrische
crisis doormaken en voor wie een korte intensieve
behandeling en zorg nodig is. In principe gaat het
over volwassenen die in het ziekenhuis nog niet
gekend zijn of waarvan de problematiek, de diagnose
en het behandeltraject nog niet helder zijn.
Een kijk in een HIC unit op afdeling VEGA

GEDWONGEN
OPNAMES
2018>2019
+24%

GEWONE
OPNAMES
2018>2019
+3,5%

STIJGING OPNAMES
ALS EXPONENT VAN
ACUTE ZORG
In 2019 werden er 2.238 personen opgenomen.
Dit is een stijging van 3,5 % t.o.v. 2018 ondanks de bedbevriezing.
Vooral de stijging (+ 24 % t.o.v. 2018) van gedwongen
opnames valt op. In 2019 werden 453 mensen gedwongen
opgenomen.
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SPIKA | 13
DE ZEILEN 1 | 27
DE ZEILEN 2 | 13
€12,9 miljoen
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PVT | 15
€2,4 miljoen

SAFEGARDEN & COMFORTROOM RENOVATIEWERKEN
€0,9 miljoen
€102.399
VERGROENING CAMPUS STAD
€182.490

FORSE INVESTERING IN
INFRASTRUCTUUR
De overheid heeft 4 nieuwbouwprojecten goedgekeurd voor 15,3 miljoen euro en 2 “groen”projecten voor bijna 300.000 euro.

NIEUWBOUW KINDEREN- EN
JONGERENPSYCHIATRIE OP
CAMPUS MELVEREN

Op Campus Melveren wordt een nieuwbouw voorzien
voor de kinder-en jeugdpsychiatrie (Spika) en in de
buurt daarvan een nieuwbouw met een afdeling voor
jongvolwassenen (De Zeilen 1) en een afdeling voor
personen met een dubbele diagnose (een combinatie
van een mentale beperking met een psychiatrisch
probleem) (De Zeilen 2).

B

Ook het PVT krijgt nieuwbouw: aan De Luwte 1 wordt
een nieuwe woning toegevoegd voor 15 bewoners.

C

A

Aan de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt een safe-garden voorzien en Campus Stad krijgt een vergroeningsproject goedgekeurd.
Voor ouderenpsychiatrie (Sirius 1 en 2) zijn renovatiewerken voorzien.
De Luwte 2 (PVT) verhuist naar een mooiere, voor
deze doelgroep aangepaste accommodatie.

Huidige situering van de kinderen- en jongerenafdeling Spika op campus Melveren.

Asster heeft een Pentapack-toestel aangekocht.
Dit toestel laat toe medicatieblisters te ontblisteren
zodat de medicatie aan de patiënt onder de vorm van
unit-dose kan aangeboden worden. Dit zal een grote
vooruitgang betekenen op vlak van patiëntveiligheid.

A

De Zeilen NIEUWBOUW: gesloten
afdeling, open afdeling en dagkliniek

B

K-dienst BESTAAND GEBOUW:
2 leefgroepen

C

K-dienst NIEUWBOUW:
2 leefgroepen

WWW.DERADAR.BE

DE RADAR ALS
EERSTE ZIEKENHUISSCHOOL VAN
LIMBURG
Op 2 september startte Asster,
in samenwerking met de Zorggroep Broeders Alexianen te
Tienen, met de eerste ziekenhuisschool in Limburg. Het is
de eerste ziekenhuisschool van
Vlaanderen die zich uitsluitend
richt naar kinderen en jongeren met psychische
problemen.
De Radar is een school voor buitengewoon secundair onderwijs type 5. Ze staat in voor de opgenomen kinderen van de kinder- en jeugdpsychiatrische
afdeling Spika en voor de jongvolwassenen van De
Zeilen 1. De school werkt dan ook binnen het therapieprogramma van de betrokken afdelingen.

De Radar werd ondergebracht in het
administratief gebouw op campus Melveren.
Alle lokalen kregen een volledige makeover.

Er worden 6 tot 8 lesuren per kind en per week
voorzien. De nadruk ligt op individuele ondersteuning. Ongeveer 11 leerkrachten staan in voor een
30-tal leerlingen.Het onderwijs op maat van elk individueel kind, wordt aangeboden in nauw overleg met
de thuisschool.
De doelstelling is immers om het herintegratieproces
in de thuisschool te vergemakkelijken en leerachterstand te vermijden.

Ondertussen poogt het ziekenhuis ook een vestigingsplaats op te richten voor kinderen van het basisonderwijs. Deze kinderen worden voorlopig als vrije
leerling ingeschreven in de secundaire school.

DE SCHOOL WERD
FEESTELIJK GEOPEND

Toenmalig minister Jo Vandeurzen en gouverneur Herman
Reynders bij een bezoek aan de lokalen.

Op de schoolbanken bij de academische zitting - van
rechts naar links - Bruno Vanobberghen, Raf De Rycke,
minister Jo Vandeurzen, mgr. Patrick Hoogmartens, dr. Jan
De Corte (beleidsarts kinderen en jongeren Asster), Ilse
Weeghmans (directeur Vlaams Patiëntenplatform).

Dag van de medewerker
donderdag 18 april 2019

MEDEWERKERSBELEID GERICHT
OP DESKUNDIGHEID
EN WELBEVINDEN
Uit het medewerkers-tevredenheidsonderzoek is
gebleken dat 95 % van de medewerkers zijn/haar
werk in Asster graag doet. De algemene tevredenheid
scoort hoog: 83 % t.o.v. 79 % van een ruime benchmark-groep. Als lerende organisatie werkt Asster aan
een aantal belangrijke aandachtspunten, zoals communicatie, werkbelasting en samenwerking.

Spel zonder grenzen | 14 juni 2019

Via de werkgroep Welzijn Asster (WA) worden heel
wat inspanningen geleverd om het welzijn van medewerkers te bevorderen. Er werden infosessies gegeven over slaapproblemen, burnout en stress op het
werk. Er werden talrijke activiteiten georganiseerd:
gezondheidsdag, spel zonder grenzen, afterwork-party
met Domino, enz. Ook voor kinderen van medewerkers is er een ruim aanbod: bv. het Sinterklaasfeest en
de vakantieopvang “Het Assteriaantje”.
Asster blijft hard inzetten op vorming en opleiding
van medewerkers. Talrijke opleidingen worden ook
voor externen opengegesteld. Voor artsen en kaderpersoneel worden medical audits georganiseerd. Het
traject “clinical leadership” onder leiding van prof. Marc
Verschueren wordt verdergezet.
Paasfeest | 22 april 2019

Sinterklaasfeest | 29 november 2019

PROFESSIONELE, WARME EN
MENSGERICHTE ZORG
Voor haar accredigeringsproces heeft Asster niet
gekozen voor NIAZ of JCI, maar voor Planetree, een
bureau dat zeer expliciet kiest voor warme en mensgerichte zorg. Alle medewerkers hebben hierover een
vorming gehad. De eerste metingen hebben plaatsgevonden. Eind 2022 zijn we als psychiatrisch ziekenhuis en Verzorgingstehuis klaar om gedurende de
volgende zes maanden te bewijzen dat we minimaal
het zilveren plantetree-label kunnen halen.
Wij voorzien in het najaar 2023 een certificatiecyclus.

De eerste ervaringsdeskundigen krijgen een plaats
binnen de afdelingswerking.

In het voorjaar 2019 organiseerde Zorg en
Gezondheid een audit rond 3 thema’s: behandeling,
vrijheidsbeperkende maatregelen & agressiebeleid
en suïcidepreventie. Het resultaat was positief. Het
beperkt aantal tekortkomingen wordt geremedieerd.
Op 5 november kreeg Reling een werkbezoek. Het
rapport wordt kortelings verwacht.
Op een schaal van 10 scoren patiënten van Asster
een 8 op vlak van tevredenheid. 94 % van de patiënten vinden hun hulpverleners goed in hun behandeling. 91 % van de patiënten heeft vertrouwen in onze
medewerkers.
Asster wil haar zorg zoveel mogelijk afstemmen met
de verwachtingen van de patiënt. Om de dialoog met
de patiënt te stimuleren, wordt verder gewerkt aan
een systeem van feedbackgerichte zorg.
Patiënten- en familieparticipatie krijgt steeds meer
vorm. Er is een werkgroep en stuurgroep van ervaringsdeskundigen opgericht die het project opvolgt.

Alle medewerkers namen deel aan een Planetree sessie
waarbij de grondbeginselen van mensgerichte zorg werden
verduidelijkt. Dit aan de hand van diverse oefeningen onder
belegeiding van onze Planetree ambasadeurs.

ORGANISATIE VAN DE ZORG
Kinderen en Jongeren

De netwerkfocus van Asster, in combinatie met de expliciete wil om
patiënt en bewoner in de vorm van doelgroepen steeds centraal te
stellen, heeft ertoe geleid dat we de structuur bijgestuurd en aangepast hebben. We willen de werking van Asster hierdoor nog transparanter en duidelijker maken. Op basis van deze structuur is ook
een achterliggend sturingsmodel in ontwikkeling.
Ouderen

Volwassenen
Mobiel crisisteam Noord
Mobiel herstelteam Noord-Limburg
Mobiel crisisteam Zuid
Mobiel herstelteam West
Mobiel herstelteam Herkenrode
Mobiel herstelteam Haspengouw

Care, Crisisnetwerk
Crosslink, Connect

Psychiatrisch Ziekenhuis
erk. nr. 720 991 10

Campus Stad
Halmaalweg 2
3800 Sint-Truiden

Kinderen en jongeren (6
tot 18 jaar) met
psychische en psychiatrische problemen

Jongvolwassenen (18
tot 23 jaar) met een
psychiatrische problematiek

Volwassenen
met persoonlijkheidsproblematiek,
stemmings- of
angsstoornissen

Volwassenen
met ernstige
psychotische stoornissen

Vega

Volwassenen met
afhankelijkheidsproblematiek alcohol, medicatie,
illegale drugs & seksuele
gedragsproblemen

Campus Melveren
Melveren-Centrum 111
3800 Sint-Truiden

Volwassenen met een
lichte of matige verstandelijke beperking en een
psychiatrische stoornis

vzw Asster
KBO: 0410.220.918
Maatschappelijke zetel
Halmaalweg 2
3800 Sint-Truiden
T 011 78 80 11
www.asster.be

Medioren (55 tot 65 jaar)
en ouderen (+65 jaar) met
psychische en
psychiatrische problemen

HIC

Acute crisisbehandeling van volwassenen (18 tot 65 jaar) met een ernstige psychiatrische crisis

Spika 1

Observatie en
crisisbehandeling
(6-18 jaar)

Screening en

De Zeilen 1 (crisis)behandeling

ID
Nova 1

Acute crisisopvang,
taxatie en advies
(12-18 jaar)

Nova 3
Spika 3

Orion 1

Kortdurende
(crisis)behandeling

(18-23 jaar)

Nova 2
Spika 2

Behandeling

Intensieve
behandeleenheid
(12-18 jaar)

Dagbehandeling
Mentalisatie
Bevorderende
Therapie - MBT
Integratief GedragsTherapeutisch
dagbehandelingsprogramma - IGT

Orion 2

Orion 3

Kortdurende
(dag)behandeling
psychose middelen gebonden
afhankelijkheid

ID
Libra 1

Libra 2

Verdergezette
(dag)behandeling,
resocialisatie en
rehabilitatie

Libra 3

Ontwenning en
oriëntatie alcohol,
medicatie en nietmiddel gebonden
afhankelijkheid

De Zeilen 2 (Crisis)behandeling
Sirius 1

(Dag)behandeling
alcohol, medicatie
en niet-middel
gebonden
afhankelijkheid

Sirius 2

Sirius 3

Behandeling afhankelijkheid drugs
en seksuele
gedragsstoornis

Sirius 4

De Passer

Psychiatrisch Verzorgingstehuis
De Luwte 1

De Luwte 2

De Luwte 3

erk. nr. 720 991 10

Montenakenweg 11
3800 Sint-Truiden

Behandeling van
ouderen met
cognitieve stoornis

Behandeling van
ouderen met
functionele stoornis

Behandeling van
medioren
en ouderen met
functionele stoornis
Dagbehandeling
van ouderen met
functionele stoornis

Algemeen correspondentieadres: Psychiatrisch Ziekenhuis Asster | Halmaalweg 2 | 3800 Sint-Truiden
Psychiatrisch Ziekenhuis Asster

Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Passer

vzw Asster

erk. nr. 720 991 10

erk. nr. 725 024 51

KBO: 0410.220.918

Halmaalweg 2
3800 Sint-Truiden
T 011 78 80 11
F 011 78 80 19

Maatschappelijke zetel
Halmaalweg 2
3800 Sint-Truiden
info@asster.be
www.asster.be

Campus Stad
Halmaalweg 2
3800 Sint-Truiden
T 011 78 80 11
F 011 78 80 19

Campus Melveren
Melveren-Centrum 111
3800 Sint-Truiden
T 011 78 80 11
F 011 78 80 18

V.U. Asster vzw
© Asster vzw. Alle rechten voorbehouden.

