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Wonen binnen PVT Rekem

Je rechten en plichten

Welkom binnen PVT Rekem.
In deze brochure willen wij uitleg geven
over de werking en het verblijf in de
zorgeenheid.
Indien je na het lezen van deze brochure
nog een aantal vragen hebt, kan je deze
aan de teamleden stellen.

Dagindeling

Activiteiten

Praktische informatie

Het team

Slotwoord
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Wonen binnen PVT Rekem
Wie verblijft binnen PVT Rekem?

We richten ons naar volwassenen met
een psychische kwetsbaarheid, die
nood hebben aan een meer langdurige
begeleiding.

Wat kan je verwachten?

PVT Rekem is een woonomgeving
met open karakter, waarbinnen we met
leefgroepen werken. Dat wil zeggen dat
we voor elke bewoner een omgeving willen
creëren die zoveel mogelijk aansluit bij de
eigenheid van elke persoon. Samen gaan
we aan de slag gaan met je persoonlijke
zorgbehoeften, wensen en talenten.
Bij het begin van je verblijf hier, krijg je de
ondersteuning van een mentor (persoonlijke
begeleider). Het is een teamlid waarbij je
terecht kan voor persoonlijke zaken, tips,
vragen… De mentor maakt ook samen
met jou een weekprogramma op, waarin
je persoonlijke wensen voorop staan.
Belangrijk is dat je eigen keuzes kan
maken en wij staan je waar nodig bij om je
verantwoordelijkheid te kunnen opnemen.

PVT Rekem
is een
woonomgeving
met open
karakter

Als na verloop van tijd een andere woonvorm wenselijk is, gaan we samen op zoek
naar de woonvorm die het best bij jou past.
Dit kan zelfstandig wonen, Beschut Wonen,
Begeleid Wonen, woonzorgcentrum…
zijn. Praat hier zeker over met je mentor.
Een verblijf in PVT Rekem hoeft zeker niet
voor het leven te zijn.

PVT Rekem
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Je rechten en plichten
Wet patiëntenrechten

De wet van 22-08-2002 betreffende de
rechten van de patiënt legt de rechten
van de patiënt op een overzichtelijke
manier vast. Deze wetgeving bevordert
het vertrouwen in en de kwaliteit van de
relatie tussen de patiënt en hulpverlener.
Zo moet bijvoorbeeld de hulpverlener
de patiënt helder informeren over zijn
gezondheidstoestand en de voorgestelde
zorg; de patiënt van zijn kant moet de
hulplener alle informatie verstrekken die
nodig is om medische zorg te kunnen
verlenen.
De Wet patiëntenrechten omvat het recht
op kwaliteitsvolle dienstverlening, een vrije
keuze van de zorgverstrekker, het recht
op informatie, het recht op toestemming,
het recht op inzage in het eigen dossier,
het recht op de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en het recht op
klachtbemiddeling.
Je ontvangt een brochure met uitleg over
de Wet patiëntenrechten en je krijgt er
informatie over door een teamlid, maar je
kan ook altijd terecht bij de Sociale Dienst
of externe ombudsdienst.

Externe ombudsdienst/klachten

Indien je problemen ondervindt in verband
met de rechten van de patiënt of als
je klachten hebt over aspecten van de
zorgverlening of behandeling, kan je
steeds terecht bij de teamleden of de
verpleegkundig leidinggevende van je
zorgeenheid. OPZC Rekem beschikt
over een externe ombudspersoon en een
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interne klachtenbehandelaar.
De externe ombudsvrouw is onafhankelijk.
Je kan een afspraak met haar maken via:
• gsm: 0494 30 48 33
• mail:ingrid.meuwis@overlegplatformgg.
be
• post: vzw Overlegplatform Geestelijke
Gezondheid, Universiteitslaan 1 te 3500
Hasselt; T.a.v. Ingrid Meuwis Externe
Ombudspersoon
• interne post
OPZC Rekem beschikt ook over zijn eigen
interne dienst voor klachtenbehandeling.
Je kan hiervoor op werkdagen terecht
bij de interne klachtenbehandelaar Anita
Keijdener. De interne klachtenbehandelaar
is een medewerker van OPZC Rekem.
• telefoon: 089 22 23 06
• mail: anita.keijdener@opzcrekem.be.

Privacy

Familie en naasten zijn heel waardevol,
daarom hebben wij hier veel aandacht
voor. Graag willen we hen zoveel mogelijk
betrekken en in afstemming met jou
worden ze al dan niet uitgenodigd voor
familiegesprekken, zorgplanbespreking,
evenementen….
Jij bepaalt welke persoonlijke informatie je
deelt of wat je al dan niet wil dat wij delen
met familie, naasten, huisarts…
Leerlingenstage maakt deel uit van meerdere
opleidingen
(verpleegkunde,
psychologie,ergotherapie,zorgkundige...).
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Je rechten en plichten
Dit betekent dat deze leerlingen onder
begeleiding van gediplomeerd personeel
deelnemen aan het arbeidsproces:
meehelpen met verzorgende taken,
sessies volgen en mee begeleiden en
andere taken binnen deze discipline.
In het kader van deze stages vallen studenten onder ‘gedeeld beroepsgeheim’.
Dit wil zeggen dat studenten de
verpleegkundige gegevens mogen inkijken voor stageopdrachten. Gegevens
in de dossiers mogen enkel onder
toezicht van beroepsbeoefenaars worden
ingekeken. Eventuele persoonsgegevens
worden steeds anoniem weergegeven in
de stageverslagen.
Privacy is voor iedereen belangrijk.
Tijdens je verblijf kan je persoonlijke
informatie over medebewoners vernemen.
Behandel deze gegevens vertrouwelijk en
vertel ze niet door aan anderen.
Het nemen van foto’s en beeld- of
geluidsopnames op de zorgeenheid en
de campus is strikt verboden (wet op de
privacy). Indien familie en naasten foto’s
of beeldopnames wensen te maken dan
kunnen zij contact opnemen met de
medewerkers op de zorgeenheid of de
Sociale Dienst.

Wat verwachten wij van jou?

Binnen PVT Rekem leven veel mensen
samen. Omdat elk zijn achtergrond heeft,
zijn eigenheid, zijn eigen manier van leven,
is het van belang om hiermee rekening te
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houden en respectvol met elkaar om te
gaan.
Om een aangename sfeer in groep te
kunnen creëren, draagt zorgzaamheid
voor het gebouw, de materialen, orde en
netheid hiertoe bij.
Jouw veiligheid en die van de andere
bewoners staat steeds voorop.
Huisdieren zijn in principe niet toegelaten,
tenzij met toestemming van begeleiding
en/of directie.
Fysieke of verbale agressie naar
medebewoners,
bezoekers
of
hulpverleners is absoluut uit den boze.
Je kan steeds bij je mentor terecht om te
zoeken naar goede manieren om met jouw
boosheid om te gaan. Indien hieromtrent
geen afspraken kunnen gemaakt worden,
kan dit leiden tot ontslag.
In gevallen van agressie zal de
hulpverlening steeds de bescherming van
de medebewoners voorop stellen.
Spullen verkopen aan elkaar uit winstbejag
wordt niet toegelaten.
Diefstal wordt ernstig genomen en kan
leiden tot het indienen van een klacht bij
de politie.
Er wordt verwacht dat je geen seksueel
gedrag vertoont in het openbaar en de
lichamelijk integriteit van de medebewoners, hun bezoekers en de hulpverleners
niet schaadt.
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Dagindeling
Leefgroep G/H
7.30 uur

• wekken (tijdens het weekend en op feestdagen kan je later
opstaan)
• wassen of een bad nemen (indien nodig met hulp)
• kamerorde (verse lakens leggen,…)

8.15 uur

• ontbijt (in het weekend rond 9u)
• medicatiebedeling
• huishoudelijke taken (tafel dekken, afruimen,…)

9.00 uur

• buitenhuis werken of activiteiten voor sommige bewoners

10.00 uur

• koffiemoment

10.30 tot 12.00 uur

• activiteiten

12.00 uur

• warm middagmaal
• medicatiebedeling

vanaf 13.00 tot 16 uur

• namiddagactiviteiten

15.00 uur

• koffiemoment

17.00 uur

• avondmaal en medicatie

vanaf 18.00 uur

• bad (indien nodig met hulp)
• ontspanningsmoment in de leefruimte of in de eigen kamer

21.00 uur

• medicatiebedeling

23.00 tot 7 uur

• om 23 uur gaat de nachtrust in
• de nachtdienst kan regelmatig op je kamer komen kijken om te
zien of alles in orde is. Dit gebeurt steeds in samenspraak met
jou.

Leefgroep F
De bewoners van deze groep volgen de
bovenstaande structuur minder of niet.
Het enige wat gevraagd wordt is dat je
op de momenten van medicatiebedeling
aanwezig bent of meldt indien niet, zodat
een aanpassing kan gebeuren.
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Ook wordt er gevraagd om een
huishoudelijke taak op je te nemen zodat
het werk verdeeld is onder alle bewoners
van deze groep.
Daarbuiten wordt een eigen invulling van
de dag ten volle ondersteund.
In welke groep je zal wonen is afhankelijk
van je eigen zorgvraag en mogelijkheden.
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Activiteiten
In PVT Rekem en in de omgeving kan je
deelnemen aan divers aanbod.

Vanuit PVT Rekem

• koken;
• beweging: paardrijden, wandelen,
fietsen, zwemmen,…;
• creatieve activiteiten op maat van elke
bewoner: kaarten maken, handwerk,
schilderen, tekenen,… ;
• vrijetijdsactiviteiten: tuin,
handmassage, sessie met honden,
gezelschapsspelen, feestjes,
verjaardagen, familiefeest,…;
• werkgerichte activiteiten:
huishoudelijke taken, IT (industriële
therapie);
• activiteiten in OPZC Rekem: PVTfeest, Sportinstuif, kerstmarkt, film,
karaoke, Rock Rekem, barbecue… ;
• familienamiddag.

PVT Rekem

Buiten PVT Rekem

• kienen;
• activiteiten in AC Locomotief
(activiteitencentrum tegen PVT Rado
gelegen): handverzorging, computer,
krantenbedeling, handwerkgroepje,…;
• bibliotheek: leesgroepje, krant lezen,
iets op de computer opzoeken, boeken
uitlenen,… ;
• dienstencentrum ‘Aan de statie’:
verschillende cursussen voor
65-plussers (gezondheid, leren
gebruiken van een tablet,…);
• ontmoetingscentrum ’t Veer
Maasmechelen;
• Trefcentrum OPZC Rekem;
• uitstap met mentor;
• vakanties;
• De Giek;
• dagcentrum Mané;
• activiteitencentrum Nederheem.
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Vergadermomenten

Dagopening
Het informeren rond activiteiten van de
dag.
Bewonersvergadering
Dit maandelijks overleg geeft de
mogelijkheid om leefgroepsgebonden
onderwerpen te bespreken.
Individueel gesprek
Je
kan
een
individueel
gesprek
aanvragen met sociale dienst (aanvragen
zoals
een
Omnipas,
bankkaart,
kledinggeld,
mindermobielencentrale,
bewindvoering,…), psychiater, psycholoog,
mentor,…
Zorgplanbespreking
Minstens één keer per jaar vindt een ruimer
overleg of ‘zorgplanbespreking’ plaats.
Samen met jouw hulpverleners en je
familie (of vertrouwenspersoon) worden je
persoonlijke doelstellingen besproken; wat
loopt goed, wat hoop je nog te bereiken,
hoe kan je hierin (beter) ondersteund
worden,… In het kader van steun en
verbondenheid is het belangrijk dat je
naasten en familie maximaal betrokken
worden. Wij gaan er steeds vanuit dat jij
bepaalt wat je deelt met je familie of wat je
al dan niet wil dat wij delen. Als je echter
geen toestemming wenst te geven om het
netwerk te betrekken bij de aangeboden
zorg, wordt deze wens gerespecteerd.
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Teamvergadering
Tweewekelijks hebben de hulpverleners
een overleg om organisatorische en
praktische zaken te bespreken, als er een
persoonlijk thema aan bod komt dan zal je
mentor dit behartigen.
Beheerscomité
Enkele bewoners kunnen als afgevaardigde van de zorgeenheid jaarlijks
deelnemen aan het beheerscomité. Dit
overleg heeft als doel om samen met
medebewoners, directieleden, sociale
dienst, programmacoördinator en de
externe ombudsdienst de zaken die
goed en minder goed lopen binnen de
zorgeenheid te bespreken.

Winkelen

Zelfstandig gaan winkelen is een goede
mogelijkheid om je autonomie te bevorderen.
Dit doe je met je zakgeld. Voor bijzondere
uitgaven kan je ook extra geld aanvragen;
bv. kledinggeld. Dit doe je via de mentor,
Sociale Dienst of je bewindvoerder.Heb je
problemen met verplaatsing of is het niet
evident om zelf te winkelen, dan bekijken
hulpverleners met jou wat je nodig hebt en
hoe we je de nodige hulp kunnen bieden.
Natuurlijk doe je dit best in samenspraak
met je familie.

Bezoekers

Bezoek is erg welkom, want familie en
kennissen zijn belangrijk.
Wel vragen we om jouw bezoek zo in te
plannen dat het buiten de activiteiten op
jouw weekprogramma plaatsvindt.
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Om niemand te storen kan bezoek
ontvangen worden op de eigen kamer
of in de inkomhal van PVT Rekem. Wij
willen graag kennis maken met jouw
familie en steunfiguren, daarom stellen
wij een kort contact met jouw bezoek op
prijs. Als het bezoek vragen heeft dan zal
dit altijd eerst met je besproken worden
of hierop een antwoord mag gegeven
worden. PVT Rekem beschikt over een
campusreglement voor bezoekers. Dit
hangt uit aan het prikbord in de gang .

Post

Rond de behandeling van briefwisseling
die van officiële instanties komen, worden
voorafgaandelijk persoonlijk afspraken
gemaakt met jouw of met je wettelijke
vertegenwoordiger. Dit om de correcte
afhandeling ervan te verzekeren.
(Persoonlijke) brieven aan u gericht,
worden aan u bezorgd.

Geldzaken

Als het mogelijk is om je zakgeld zelfstandig
te beheren, kan je samen met de Sociale
Dienst (en bewindvoerder) een bankkaart
aanvragen. Heb je hulp nodig om hiermee
te werken, dan helpen we je graag.
Als het jou niet autonoom lukt om met
je geld om te gaan, dan kan je samen
met je mentor en de Sociale Dienst
afspraken maken rond je zakgeld. Voor
deze bewoners zijn er zakgeldmomenten
vastgelegd.

PVT Rekem

Middelen (alcohol, drugs…)

Drugs
zijn
niet
toegelaten.
Het
gebruik van alcohol wordt individueel
met jou besproken. Energiedranken
worden afgeraden.Uit respect voor de
medebewoners verwachten we dat je niet
in dronken toestand binnen PVT Rekem
verschijnt. Bij aanhoudend misbruik of
aanzetten tot gebruik of verhandelen, kan
het verblijf stopgezet worden.

Medicatie

Voor veel bewoners is medicatie belangrijk,
in samenspraak met de psychiater en
huisarts bespreek je welke medicatie al
dan niet noodzakelijk is. Dit kunnen ook
vitamines of voedingssupplementen zijn.
Je kan medicatie zelf klaarzetten en
beheren, maar dit vraagt een goede kennis
van je medicatie en een gedisciplineerde
inzet van jou. Samen met de psychiater
en in overleg met het team bespreek
je of je dit wil opnemen. Daarnaast is
het ook belangrijk dat de psychiater en
huisarts de werking van jouw medicatie
kunnen opvolgen. Neem daarom niet
op eigen houtje andere medicatie,
voedingssupplementen… of meer dan
voorgeschreven is.

Brandveiligheid

Roken kan enkel buiten of in de
daarvoor voorziene rookruimtes. Om
veiligheidsredenen
mogen
enkel
onderstaande
elektrische
toestellen,
eigendom van de patiënt/bewoner,
op hun slaapkamer aanwezig zijn:
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scheermachine of ladyshave, haardroger
en/of krultang, elektrische tandenborstel,
radio, wekkerradio, Dvd-speler, home
cinemasysteem en/of stereo-installatie,
cassetterecorder,
cd-speler,
televisie
(flatscreen; beeldbuistoestellen zijn niet
toegelaten), spelconsole en/of computer/
laptop. Andere elektrische toestellen
mogen enkel mits uitdrukkelijke toelating
van de verpleegkundig leidinggevende.
De patiënten/bewoners mogen geen elektrische toestellen die een warmteweerstand
bevatten in hun kamer hebben en
gebruiken.
Hieronder een niet-limitatieve opsomming
van de meest voorkomende elektrische
toestellen met een warmteweerstand:
• koffiezet (alle soorten en vormen);
• strijkijzer, waterkoker;
• elektrisch deken;
• elektrisch verwarmingstoestel;
• geurverspreider op netstroom, ….
Het gebruik van dominostekkers is verboden.
Enkel een beperkt aantal contactdozen
met penaarding is toegelaten. Soepele
leidingen van elektrische toestellen en
de elektrische toestellen zelf moeten in
goede staat zijn (geen beschadiging aan
kabel of stekker), mogen de doorgangen
niet verhinderen en geen struikelgevaar
creëren.
Bij twijfel, of als het therapeutisch/medisch
verantwoord is, zal de verpleegkundig
leidinggevende beslissen of het elektrisch
toestel wel of niet toegelaten wordt.

PVT Rekem

De aanwezigheid en het gebruik van
kaarsen is verboden.
Er mag geen meubilair van thuis
meegebracht worden. Op de slaapkamer
mag enkel het meubilair van OPZC Rekem
staan. Uitzondering hierop is de afdeling
PVT. In het PVT kan men in overleg met de
preventieadviseur van OPZC Rekem een
beperkt aantal aan meubilair toestaan dat
door de bewoner wordt aangekocht

Gebruik camera’s

Conform art. 8 van het Europese verdrag
van de Rechten van de mens (recht
op eerbiediging van privé-, familie-, en
gezinsleven) en de wet van 8 december
1992 (tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens), is het belangrijk
te weten dat er camera’s hangen. Deze
bevinden zich aan de buitenzijde van
de gebouwen van OPZC Rekem, niet
aan de binnenzijde. Het doel van de
camerabewaking is de beveiliging van
jouw eigendom en die van OPZC Rekem
tegen diefstal, vernieling en ongeoorloofde
toegang. Deze camera’s zullen 24/24 uur
en 7/7 dagen registreren, deze informatie
zal enkel gebruikt worden bij een calamiteit
zoals eerder omschreven.

KOPP = Kinderen van Ouders met
een Psychiatrisch Probleem.

PVT Rekem heeft een samenwerking
met de organisatie KOPP. KOPP biedt
ondersteuning aan gezinnen waarvan één
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of beide ouders kampt met psychischeen/of afhankelijkheidsproblematiek. KOPP
richt zich naar de gevolgen van deze
problemen voor de kinderen.
Voor meer info hierover kan je terecht bij
de teamleden.

Financiële afhandeling van je
verblijf

De financiële voorwaarden van je
opname kan je bespreken met de Sociale
Dienst. Wanneer je in orde bent met je
verzekerbaarheid bij het ziekenfonds
wordt het systeem ‘derde betalende’
toegepast. Dit betekent dat de rekeningen
naar de ziekteverzekering gestuurd
worden. Je betaalt zelf enkel de remgelden
en de supplementaire kosten. Hiervoor
ontvang je maandelijks een persoonlijke
ziekenhuisfactuur.
Hospitalisatieverzekeringen betalen meestal een deel van deze kosten terug.
Indien je een ‘bewindvoerder over
goederen’ hebt, wordt de factuur naar
deze persoon gezonden.
Voor meer informatie hierover en met al
je vragen over betalingen en facturen
kan je terecht bij de Sociale Dienst of je
bewindvoerder.

Verantwoordelijkheid kamer en
materiaal

Bij opname kan je een eigen kamer met
token en sleutel in gebruik nemen. Je bent
zelf verantwoordelijk voor het afsluiten
van deze kamer. Zo ben je dan ook zelf
verantwoordelijk voor je persoonlijke
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bezittingen. Het zorgcentrum is niet
verantwoordelijk voor verlies of diefstal
van je bezittingen, noch voor beschadiging
of verlies van eigendommen.Geld lenen
bij of ontlenen aan mede-patiënten wordt
sterk afgeraden. Het behandelend team
dient elke materiële beschadiging aan de
eigendommen van OPZC Rekem aan te
geven. Een beschadiging kan mogelijk
op jou verhaald worden. Bij ontslag of
overlijden wordt verwacht dat binnen de
5 dagen de eigen spullen of meubelen
meegenomen worden door jou of je
familie. Bij verlies of niet-teruggave van je
sleutel wordt 75 euro aangerekend. Indien
wenselijk kunnen spullen gedurende 1
maand gestockeerd worden in de kelder.

Verplaatsingsmogelijkheden

Indien je je zelfstandig kan verplaatsen,
is het mogelijk om gebruik te maken van
de Belbus of De Lijn. Indien je hulp nodig
hebt i.v.m. de busuren of reservatie van de
Belbus, kan je steeds bij de begeleiding
terecht. Ook kan de sociale dienst je helpen
om een Omnipas of een voordelig tarief
aan te vragen in functie van je uitkering en
leeftijd. Voor bewoners die zich moeilijker
zelfstandig kunnen verplaatsen, wordt de
Mindermobielencentrale georganiseerd
door de sociale dienst i.s.m. het OCMW.

Besturen van voertuigen

Bijlage 6 van het koninklijk besluit van
23.03.1998 betreffende het rijbewijs
omschrijft de minimumnormen inzake de
lichamelijke en geestelijke geschiktheid
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voor het besturen van een motorvoertuig.
Afhankelijk van de medicatie die je neemt en
de aard van je psychische kwetsbaarheid,
kan het besturen van voertuigen verboden
zijn. De behandelende psychiater zal je
meedelen of het in jouw persoonlijke situatie
al dan niet verboden is om een voertuig te
besturen. Bij twijfel of niet akkoord, zal de
psychiater je doorverwijzen naar CARA.
Je kan je steeds wenden tot CARA om een
rijgeschiktheidstest te laten uitvoeren.
Voor informatie hierover kan je terecht bij
de hulpverleners.

Elektrische apparaten

Kleine apparaten zoals scheerapparaat,
haardroger, radio... dienen te voldoen aan de algemeen geldende
veiligheidsvoorschriften.
Het gebruik van andere elektrische
apparatuur moet aangevraagd worden bij
de verpleegkundig leidinggevende.

Multimedia en telefoon- en GSM
gebruik

Je kan steeds een telefoongesprek met de
bewonerstelefoon aanvragen. Dit is tegen
betaling. Je kan natuurlijk altijd telefoneren
met je eigen GSM.
We verzoeken je niet te telefoneren tijdens
de activiteiten en tijdens de maaltijden.
Op de zorgeenheid kan je steeds gebruik
maken van een vaste computer.

Was

Er zijn verschillende mogelijkheden om je
kledij te reinigen:
• je kan vragen aan je familie om de
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kledij mee te nemen en te wassen;
• in het centrale therapiegebouw is een
wasmachine en droogkast voorzien,
indien je kan/wil kan je daar zelf je was
doen; kostprijs 4€ per wasmachine en
1€ voor de droogkast;
• indien bovenstaande mogelijkheden
niet lukken, kan je je wasgoed
meegeven aan de externe wasserij.
Ieder kledingstuk wordt voorzien van
naam en voornaam en barcode.

Infomap

Op de zorgeenheid is een ringmap voorzien
met algemene praktische informatie rond
de diensten die ter beschikking zijn: diëtist,
kinesist, kapper, pedicure, wasserij, sociale
dienst, ombudsdienst, facturatie, tolk of
intercultureel bemiddelaar… Deze map is
altijd ter beschikking en als er vragen zijn,
helpen we je graag verder.

Patiëntveiligheid

Er worden 6 algemene topics onderscheiden
die focussen op patiënten/familie:
1. geef jouw zorgverlener alle informatie
over jouw gezondheidstoestand
2. maak duidelijk als je iets niet begrijpt
3. bereid
jouw
gesprek
met
de
zorgverlener
goed
voor.
Gebruik de 3 vragen:
Wat zijn mijn mogelijkheden? Zet met
jouw huisarts/psychiater op een rij welke
mogelijkheden er zijn. Dat zijn er altijd
minstens twee, want even afwachten is
ook een mogelijkheid. Voorbeelden: een
12

Praktische informatie
lichamelijk onderzoek of een scan? Direct
behandelen of eerst afwachten?
Wat zijn de voordelen en nadelen van die
mogelijkheden? Iedere behandeling heeft
voor- en nadelen. Zo kan een operatie
jouw klachten snel verhelpen, maar er
zijn ook risico’s aan verbonden. Vraag
jouw huisarts/psychiater naar resultaten
van de verschillende behandelingen. Wat
kan een behandeling je opleveren? Kan
je na de operatie weer sporten, verhoogt
de behandeling jouw overlevingskans
of vermindert het de pijn? Bespreek per
mogelijke behandeling de herstelperiode,
risico’s, gevolgen en bijwerkingen.
Wat betekent dat in mijn situatie? Jouw
persoonlijke situatie is belangrijk voor
de keuze. Hoe is jouw thuissituatie, wat
is jouw beroep, hoe oud ben je, wat zijn
jouw wensen en jouw doelen? Ook voor
jouw arts is het belangrijk om dit te weten.
Zodat hij het medisch advies hierop kan
aanpassen.
4. meld het als er iets gebeurt wat niet de
bedoeling is
5. volg aanwijzingen en instructies goed
op
6. als je je zorgen maakt, neem dan
contact op met jouw zorgverlener.

PVT Rekem
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Het team
Verantwoordelijken
Psychiater
Programmacoördinator
Verpleegkundig LG
Psycholoog
Sociale Dienst

Verpleegkundig team

Dr. De Schutter
089 22 20 11
Mien Linssen
089 22 26 03
Ronny Blockken
089 22 26 61
Cara Meers
089 22 28 27
Sabine Bringmans
089 22 28 60
Ine Siborgs
089 22 28 62
089 22 26 62
089 22 26 63

Het team
Het multidisciplinair team bestaat uit
medewerkers van verschillende disciplines
die samen instaan voor een kwaliteitsvolle
hulpverlening.
De psychiater is de eindverantwoordelijke
voor de psychiatrische behandeling. Je
kan bij hem/haar terecht voor vragen in
verband met de behandeling, medicatie,
diagnose. Je maakt via de begeleiding een
afspraak voor een consult.
De verpleegkundig leidinggevende is
verantwoordelijk voor de organisatie,
de continuïteit en de kwaliteit van de
verpleegkundige zorg. Vragen of problemen
die te maken hebben met je verblijf, kan je
met hem/haar bespreken.
De

programmacoördinator

PVT Rekem

is

verant-

woordelijk voor de organisatie,
continuïteit en de kwaliteit van
therapeutische processen.

de
de

De psycholoog en/of pedagoog voert
testonderzoeken uit, biedt psychotherapeutische begeleiding aan, voert
individuele gesprekken, familiegesprekken
(samen met jou of na jouw toestemming).
De referentieverpleegkundige draagt bij
tot de actualisering en vernieuwing van
de verpleegkundige zorg en werkt mee
aan projecten op de zorgeenheid en in het
zorgcentrum.
De Sociale Dienst geeft advies en helpt je
bij allerlei problemen van sociale, familiale,
financiële en administratieve aard.
Het verpleeg- en zorgkundig team staat
in voor de dagdagelijkse begeleiding.
Gedurende je verblijf, zal een lid van het
verpleegkundig team toegewezen worden
als je individuele begeleider/mentor.
De logistiek assistent maakt deel uit van
het team en voert een aantal huishoudelijke
taken uit en biedt ondersteuning bij een
aantal activiteiten.
De ergotherapeuten maken ook deel
uit van het multidisciplinair team en
bieden naast groepsgerichte sessies
ook ontspanningsactiviteiten aan. Allerlei
vormen van creatieve sessies, koken…
vallen hieronder.
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Het team

De kinesist is ook een lid van het team en
behandelt steeds op voorschrift van de
dokter
Iedereen heeft het recht om een eigen
huisarts te kiezen. Bij voorkeur is dit
iemand uit de regio Lanaken, om vlotte
contacten mogelijk te maken.
Je huisarts volgt samen met jou je medisch
dossier op: bloednames, verwijzingen
naar specialisten, dieetaanvragen…
Om een goede zorg te bieden werken
huisarts en psychiater samen.

PVT Rekem
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Slotwoord
We wensen je een aangenaam verblijf
binnen PVT Rekem toe!

PVT Rekem
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