
JAARVERSLAG



3

01
02

03

04

05
06
07

08

Voorwoord 4

Onze organisatie: vandaag en morgen 6

 2015 7

 2016 13

Onze medewerkers 18

 Overzicht - cijfers 19

 Werken binnen AZT 20

 Vrijwilligers 34

Onze patiënten, cliënten en bewoners 40

 Overzicht - cijfers 41

 Kwaliteit van zorg staat voorop 43

 Activiteiten die kwaliteit van zorg en leven verbeteren 45

Onze omgeving 54

Onderzoek en innovatie 60

Lerende omgeving 64

 Overzicht-cijfers 65

 Medewerkers 66

 Studenten 67

Zorgaanbod en organogram 68

 Zorgaanbod 69

 Organogram 80

 Bestuur 81

 Contact 820
0

In
h

o
u

d



54

Beste lezer,

Voor het eerst publiceren we een jaarverslag van de Alexianen Zorggroep 
Tienen als geheel. De Alexianen Zorggroep Tienen (AZT) bestaat uit de  
psychiatrische kliniek Alexianen Tienen, Hestia vzw voor vermaatschappe-
lijkte geestelijke gezondheidszorg en de woonzorgcentra Huize Nazareth en 
Sint-Alexius. Geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg in één organisa-
tie: op het eerste zicht geen evidente combinatie. Het zorgaanbod groeit van-
uit zorgvragen en zo komt het dat de “Cellebroeders”, van oudsher psychia-
trische zorgaanbieders, in 1992 beslisten om in de ouderenzorg te stappen. 
Vandaag kunnen we spreken van twee evenwaardige polen van de werking 
van de AZT.

Dit jaarverslag bundelt informatie uit de vier entiteiten. De redactie heeft  
echter geen gecumuleerd verslag willen produceren, maar koos voor een 
nieuwe aanpak. Als zorgleveranciers is ons verhaal vooral een verhaal van 
mensen. Zorg voor, met en door mensen is de essentie van onze missie.  
Vandaar dat we in dit jaarverslag het woord geven aan mensen: medewer-
kers, vrijwilligers, bewoners, cliënten en pastores… Natuurlijk is dit jaarver-
slag niet volledig. Er gebeurt (veel) te veel in onze organisatie.

We hopen wel dat het een indruk geeft van de dynamiek waarmee we onze 
opdracht opnemen.

Dank aan allen die hebben deelgenomen aan de totstandkoming van dit  
jaarverslag, en aan de redactie die puik werk heeft geleverd.

Veel leesgenot,

Gust Rector
Algemeen directeur
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In 2015 werd verdergegaan op het élan van de vermaatschappelijk-
te geestelijke gezondheidszorg en de empowerment van patiënt en 
cliënt. Wij mochten een eerste ervaringsdeskundige aanwerven, met 
een overkoepelende functie voor de psychiatrische kliniek Alexianen 
Tienen en vzw Hestia (initiatief voor vermaatschappelijkte zorg).

‘Binnen de Alexianen Zorggroep Tie-
nen vorm ik een brugfiguur tussen 
hulpverlener en patiënt. Door mijn 
eigen ervaring en bagage, ga ik op 
zoek naar invalshoeken die het her-
stel van de patiënt of cliënt kunnen 
bevorderen, en tegelijkertijd ook de 
relatie met de hulpverlener optima-
liseren.

Wij startten met een ROPI-meting op 
de afdeling algemene regionale psy-
chiatrie om na te gaan in hoeverre 
er al herstelgericht wordt gewerkt, 
en dit op alle mogelijke domeinen. 
Na deze afdeling, wordt de ROPI in 
2016 ook afgenomen op de andere 
afdelingen van de psychiatrische kli-
niek. Met een dergelijke nulmeting 
in de hand, kan er binnen elk team 
werk worden gemaakt van een nog 
grotere betrokkenheid van de pati-
ent of cliënt. Al blijft het een even-

wichtsoefening tussen meer verant-
woordelijkheid voor de patiënt en 
een voldoende actieve relatie met de 
hulpverlener.

Heel specifiek zet ik mij met mijn 
functie in voor twee actiedomeinen: 
ik geef vorming, zowel aan mede-
werkers als aan patiënten en cliën-
ten, en ik help patiënten en teams 
om oplossingen te vinden die beide 
partijen ten goede komen. Naast de 
teamvergaderingen die ik bijwoon, 
zetel ik ook in de patiëntenraad waar 
we sterk inhoudelijk werk leveren en 
in rechtstreekse dialoog gaan met di-
rectie en teams.

Iedereen doet net dat tikkeltje meer, 
waardoor er een heel warm contact 
ontstaat tussen en met medewer-
kers, patiënten…’

Nathalie Albert
ervaringsdeskundige

“Een nieuwe invalshoek  
aanreiken, waardoor er meer 

begrip ontstaat tussen team en 
patiënt, geeft mij enorm veel 

voldoening.

Nathalie Albert, 
ervaringsdeskundige

AZT
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De Alexianen Zorggroep Tienen kenmerkt zich niet alleen in kwali-
teitsvol hoogstaande, warme zorg, maar ook door de continu inhou-
delijke verdieping en vernieuwing. Met dit jaarverslag laten wij u ken-
nismaken met enkele verwezenlijkingen uit 2015.

“‘Herstel’ en ‘hersteldenken’ is het voorbije jaar de rode draad  
geweest om inhoud te geven aan ons werk binnen de  

vermaatschappelijkte zorg. Wij hebben geleerd hoe belangrijk  
het is om meer te leren luisteren naar het verhaal van de cliënt,  

en de noden, wensen en dromen.

Lieve Smet, teamleider mobiel team GGZ
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Vzw Hestia nam samen met cliënten de missie onder de loep in een 
traject dat 1 jaar duurde en in juli 2015 op het Alexiusfeest feestelijk 
werd voorgesteld.

Hestia stelde nieuwe missie voor

De evoluties in de geestelijke ge-
zondheidszorg en de vermaatschap-
pelijking van de zorg, droegen er 
toe bij dat de werking van Hestia 
de afgelopen jaren uitbreiding ken-
de. Hoog tijd om de missie dan ook 
te actualiseren! Vzw Hestia nam de 
missie samen met cliënten onder de 
loep in een traject dat 1 jaar duurde 
en in juli 2015 op het Alexiusfeest 
feestelijk werd voorgesteld. Samen 
met een professionele fotograaf gin-
gen de cliënten op zoek naar gepaste 
beelden om de letterwoorden te il-
lustreren, steeds met de focus op de 
kracht van de cliënten. Voor cliënt 

René vormt ‘inspraak’ binnen Hes-
tia de kern, er wordt immers reke-
ning gehouden met de ideeën van de  
cliënten om inhoudelijk te werken. 
Dit sluit mooi aan bij het woord 
‘team’, waarvan cliënte Paula ver-
duidelijkt dat iedereen op elkaar kan 
steunen.

Voor de medewerkers van Hestia be-
tekende deze missie niet het einde 
van de werkzaamheden: ondertus-
sen werd gestart met een inhoude-
lijke vertaalslag om concrete acties 
te ondernemen voor een verdieping 
van het herstelgericht werken.

HESTIA

“Via de verwoording van de missie en de beelden  
geven we weer hoe het eraan toe gaat binnen Hestia.

René, cliënt

2015
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Park Passionisten: uw toekomst, onze zorg

Het project-Park Passionisten is een 
voortzetting van onze inzet voor een 
woonzorgwijk en een woonzorgzone 
over grenzen heen. Uniek voor het 
project is de samenwerking met de 
Sociale Huisvestingmaatschappij, 

waardoor verschillende doelgroe-
pen, jong en oud, zullen samenwo-
nen in een wijk van 400 à 450 men-
sen, met speciale aandacht voor 
ondersteuning en levenslang wonen.

“Met de bouw van Park Passionisten brengen we verschillende puzzelstukken  
uit ons beleid samen tot een mooi schilderij.

Frans Theys, 
directeur ouderenzorg

OUDERENZORG

In de ouderenzorg blijft de tendens van de toenemende vergrijzing 
zich aftekenen, waardoor onze WZC zich steeds meer profileren als 
vertrekpunt van zorg (zowel thuis als in een aangepaste omgeving) en 
initiatiefnemer van een buurtgerichte werking.

Alexianen Zorggroep Tienen als zorgkruispunt

Met alle onderdelen van de Alexi-
anen Zorggroep Tienen vormen 
wij een zorgkruispunt. Het lokaal 
dienstencentrum vormt de spil, van 
waaruit wij buurtgerichte zorg ver-
lenen: wij gaan mensen thuis ver-
zorgen, werken samen met andere 
zorgpartners, laten mensen kennis-
maken met de activiteiten die wij 

organiseren, en willen op die manier 
de drempel verlagen om deel te ne-
men aan de activiteiten en er in con-
tact te treden met ons woonzorgcen-
trum. Door het sociale netwerk van 
oudere mensen te versterken, willen 
wij mensen zo lang mogelijk in de 
thuisomgeving laten verblijven, en 
dit op een kwaliteitsvolle manier.

“Onze organisatie heeft oog en hart voor elke zorgbehoefte.  
Wij kunnen bij de verschillende onderdelen terecht bij elkaar voor 

expertise.

Paula Langenaekens, 
dagelijks verantwoordelijke  

WZC Huize Nazareth

OUDERENZORG

2015 2015
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Functie- en competentieprofielen  
voor elke medewerker

Beeldvormingsproject Bruggenbouwers

Binnen de organisatie worden 
functie- en competentieprofielen 
uitgewerkt voor elke functie. Hier-
door vermijden we rolambiguïteit, 
kunnen verwachtingen van zowel 

werkgever als werknemer objectief 
worden gekaderd, waardoor aanwer-
vingen, maar ook evaluaties op een 
open, transparante manier kunnen 
verlopen.

In maart 2016 vindt de 10e voor-
stelling plaats van ‘Bruggenbou-
wers’, een initiatief van Hestia vzw 
en de school Piso. Het initiatief  
ontstond in 1998 vanuit de wens 
om te werken aan een positieve 
beeldvorming van de geestelijke ge-
zondheidszorg. Tweejaarlijks geeft 
bezieler Geert Vandeborght aan mid-
delbare klassen sessies over geeste-
lijke gezondheidszorg, waarbij 2 cli-

enten hun levensverhaal vertellen.  
Een verhaal waarna het muis-
stil wordt in de bezochte klassen,  
vaak omwille van de her-
kenbaarheid. Geestelijke ge-
zondheidszorgen zijn immers 
zorgen die iedereen kunnen over-
komen. Wij brengen een boodschap  
die aankomt bij de leerlingen en  
bieden ruimte om in dialoog te tre-
den.

In 2016 wordt verder gewerkt op de uitgezette lijnen.

“ Mensen helpen, een lichtpunt vormen in de tunnel waarin ze zich bevinden,  
is voor mij de grootste motivator.

Geert Vandeborght,
verantwoordelijke ontmoetingscentrum

HESTIA / OUDERENZORG

HESTIA

Opstart lokaal dienstencentrum Huize Nazareth

In april 2015 opende Monique 
Swinnen, gedeputeerde voor Wel-
zijn, officieel het lokaal diensten-
centrum van Huize Nazareth.  
Doelstelling van het lokaal dien-
stencentrum is de toenemende 
groep ouderen in de omgeving een  
sociaal netwerk aan te bieden aan de 
hand van talrijke activiteiten, waar-
door de levenskwaliteit en de dag-
besteding van deze oudere mensen 
verhoogt.

Met het lokaal dienstencentrum 
wordt de outreachende functie van 
het woonzorgcentrum verwezenlijkt. 
Dit gebeurt door recreatieve, infor-
matieve en vormende activiteiten 
aan te bieden. In 2015 werden tal 
van samenwerkingsverbanden aan-
gegaan met de actoren in Goetsen-
hoven en Tienen om dit te kunnen 
waarmaken, en werden de eerste 
stappen gezet om de werking bekend 
te maken.

“Via het lokaal dienstencentrum zetten wij onze deuren open voor 
ouderen uit de omgeving.

Kristof Bullens en Ulrike Gielen, 
centrumleiders LDC Huize Nazareth

OUDERENZORG

2015 2016
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Nauwe samenwerking  en eengemaakte visie 
en missie voor de ouderenzorg
In 2016 start binnen de ouderenzorg 
een overkoepelende opnamedienst, 
wat een mooi voorbeeld is van de 
huidige samenwerking en efficiën-
tieverbetering.

Voor de ouderenzorg wordt ook een 
traject opgestart, waarin elke mede-
werker, bewoner, familielid en vrij-
williger wordt uitgenodigd om stil te 
staan en na te denken over hetgeen 

wij als organisatie willen betekenen 
voor de ouderen. Directeur ouderen-
zorg, Frans Theys, stipt aan waarom 
werk wordt gemaakt van een een-
gemaakte visie: ‘Wij vinden het erg 
belangrijk om stil te staan bij ons 
huidige werk, onze drijfveer, maar 
ook wat wij in de toekomst willen 
uitdragen en waar wij het verschil 
willen maken.’

OUDERENZORG

“Ik vind het erg belangrijk dat ik door mijn functie een bijdrage kan 
leveren aan de maatschappij. De uitspraak van filosoof Levinas 

vormt daarbij zeker een drijfveer: ‘Mijn oneindige verantwoordelijk-
heid ontstaat in het gelaat van de ander’.

Frans Theys, 
directeur ouderenzorg

De toenemende samenwerking tussen de verschillende entiteiten van de 
Alexianen Zorggroep Tienen biedt voordelen op alle vlakken, en niet in het 
minst voor onze patiënten en bewoners: door onze overkoepelende werking 
kunnen we heel wat expertise en knowhow delen.

Aandacht voor kinderen van ouders met  
psychiatrische problematiek

Binnen de Alexianen Zorggroep Tie-
nen trekt therapiecoördinator Gert 
Acke de kar van de werkgroep voor 
kinderen van ouders met psychia-
trische problemen (KOPP); de leden 
van deze werkgroep denken na over 
manieren om aandacht te geven aan 
KOPP-kinderen, volgen vorming 
en ondernemen acties. Binnen de 
teams zorgen zij er ook voor dat er 
bij de begeleide patiënten voldoende 
aandacht uitgaat naar de kinderen. 
Zo worden er op de afdeling algeme-
ne regionale psychiatrie sinds 2015 
‘preventiegesprekken’ georganiseerd 
met elke patiënt: samen met de pa-
tiënt wordt nagegaan hoe het onder-
werp ‘geestelijke gezondheidszorg’ 
en de specifieke problematiek het 
best kan worden besproken met de 
kinderen. Belangrijk hierbij is dat de 
patiënten in hun ouderrol worden 
gelaten. De begeleiders bespreken 
met de patiënt op welke manier on-

dersteuning kan worden geboden.

Ook de oudergroep, een afdelings-
overschrijdende bijeenkomst van 
patiënten met kinderen, speelt hier-
in een belangrijke rol. Binnen deze 
groep bespreken ouders vragen die 
zij hebben over de communicatie 
rond hun opname, maar ook op-
voedkundige thema’s komen er aan 
bod.

In 2016 zullen alle verpleegkundigen 
een vorming krijgen rond de metho-
diek van de preventiegesprekken, 
zodat dit in de hele psychiatrische 
kliniek kan worden georganiseerd. 
Daarnaast wordt ook een ‘KOPP-ka-
mer’ ingericht en geopend, een lo-
kaal dat kindvriendelijk wordt inge-
richt, waar patiënten hun kinderen 
kunnen ontvangen, of waar een fa-
miliegesprek kan worden georgani-
seerd in het bijzijn van therapeuten.

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

“Het is belangrijk om kinderen 
informatie te geven over de 

situatie van hun ouders, anders 
lopen ze het risico de “schuld” op 

zich te nemen.

Gert Acke 
therapiecoördinator  

algemene regionale psychiatrie

2016 2016
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40 jaar Hestia

In 2016 blaast Hestia 40 jaar kaars-
jes uit. Wat indertijd begon als een 
initiatief voor beschut wonen, is 
in de loop der jaren uitgegroeid tot 
een scala aan initiatieven voor de 
vermaatschappelijking van zorg. In 
nauwe samenwerking met de psychi-
atrische kliniek Alexianen Tienen, 
en met de verschillende netwerk-
partners, worden de 5 functies van 
vermaatschappelijkte zorg (‘artikel 
107’) vertaald in specifieke acties: 
het support team staat in voor de 

diagnostiek en de begeleiding van 
cliënten en de vorming van hulpver-
leners, met het mobiel team worden 
op dit moment een 120 cliënten in de 
thuissituatie begeleid, team active-
ring bereikt cliënten voor zowel ont-
moeting, arbeidszorg, arbeidstrai-
ning, trajectbegeleiding, vorming en 
vrijwilligerswerk en vanuit beschut 
wonen wordt een woon- en zorg-
aanbod aangereikt dat steeds wordt 
afgestemd op de behoeften van de 
bewoners.

HESTIA

“Hestia heeft een belangrijke rol op te nemen in de  
vernieuwing van de GGZ, meer specifiek wat betreft de  

vermaatschappelijking van zorg.

Ariane Dewil, 
coördinator vermaatschappelijkte zorg

Afstemming van het vermaatschappelijkte  en 
het residentiële GGZ-aanbod

Aan de rand van de psychiatri-
sche kliniek vindt een herlocali-
satie plaats, om het aanbod van 
het rehabilitatieteam volledig te 
laten aansluiten op de residenti-
ele behandelingen. De Alexianen  
Zorggroep Tienen beoogt daar-
mee een laagdrempelige werking,  
om zowel patiënten, ex-patiën-
ten als cliënten en de ruimere om-

geving te helpen weer volop aan 
het maatschappelijk leven deel te  
nemen, door de begeleiding van 
zowel groeps- als individuele  
trajecten overdag, maar ook tij-
dens de avonduren. Niet alleen de 
geestelijke, maar ook de fysieke ge-
zondheid staat daarbij voorop, met  
een ruime waaier aan ‘start-to’-acti-
viteiten.

HESTIA / PSYCHIATRISCHE KLINIEK

Opstart crisisunit voor jongeren

Binnen de psychiatrische kliniek 
Alexianen Tienen wordt medio 2016 
een crisisunit geopend voor jonge-
ren uit de regio Vlaams-Brabant, die 
binnen een nieuwe leefgroep vooral 
individueel worden behandeld. Het 

betreft hierbij een crisisbehandeling 
van zeer korte duur, waarna met de 
jongere en de context op zoek wordt 
gegaan naar de meest gepaste oplos-
sing voor verdere behandeling.

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

“De vermaatschappelijking van 
zorg dwingt ons om structuren 

tegen het licht te houden, en 
deze aan te passen op maat 

van de huidige, veranderende 
realiteit.

Jill Hermans
directeur patiëntenzorg

2016 2016
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40-49 JAAR

OVERZICHT - CIJFERS

In een notendop

614

69% 31%

De Alexianen Zorggroep Tienen stel-
de in 2015 614 medewerkers te werk.

31 % van onze medewerkers zijn 
mannen, waarmee ook binnen onze 
organisatie de tendens van een over-
wegend vrouwelijk personeelsbe-
stand binnen de zorgsector wordt 
bevestigd.

PK | HESTIA | WZC HN | WZC SA
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De Alexianen Zorggroep Tienen is met meer dan 600 medewerkers 
een belangrijke werkgever in de Tiense regio. Elke medewerker  
levert een belangrijke bijdrage, engageert zich voor de patiënt, en 
wordt aangemoedigd om op een kritische en constructieve wijze mee 
te denken.

“Binnen de Alexiaanse familie is er een sterk gevoel van verbonden-
heid, een gezamenlijke wens om vooruit te komen. Wij komen hier 

niet ‘werken’, wij komen om ‘iets te realiseren.’

Jean-Marie Cops, 
verpleegkundige team verslavingszorg
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Na een aantal omzwervingen op 
verschillende afdelingen binnen de 
psychiatrische kliniek Alexianen 
Tienen, vond Luc Balthazar zijn 
vaste stek op de afdeling algemene 
regionale psychiatrie, als verpleeg-
kundige in de groep ‘pychosezorg’, 
die eind 2015 opging in de groep 
‘angststoornissen’. Als psychiatrisch 
verpleegkundige hecht Luc veel be-
lang aan goede skills om samen te 
werken, en volharding. 

‘De zelfreflectie die je van patiënten 
verwacht, om zelf actief de touwtjes 
tot herstel in handen te nemen, moet 
je ook als verpleegkundige kunnen 
tentoon spreiden. Iedereen evolu-
eert en wordt beïnvloed door eigen 
belevingen. Het is belangrijk om 
voldoende stil te staan bij jezelf, om 
van daaruit ook een ander te kun-
nen helpen. Op een werkplek ruim-
te krijgen voor vernieuwing en groei 
is onmisbaar voor mij. Binnen mijn 
werkgebied werd ik erg geprikkeld 

door het domein van de medicatie. 
Verpleegkundigen ‘dienen niet ge-
woon medicatie toe’, de taak is veel 
omvattender: welke werking heeft 
medicatie, zijn er positieve effecten 
of bijwerkingen te linken, en in wel-
ke mate… Ook al hetgeen voorafgaat 
aan de toediening is de moeite van 
het onderzoeken waard: medicatie 
klaarzetten op medicatiekarren, het 
gebruik van blistermachines… Als 
expert-verpleegkundige trek ik aan 
de kar om zoveel mogelijk collega’s 
te sensibiliseren, moeilijkheden of 
knelpunten te ontdekken en hier-
voor oplossingen te zoeken. In de 
psychiatrische kliniek Alexianen 
Tienen werken we met referentiever-
pleegkundigen op elke afdeling. Zij 
vormen het aanspreekpunt en ves-
tigen de aandacht van alle collega’s 
op bepaalde topics die gelinkt zijn 
aan medicatie. In het kader van de 
NIAZ-accreditatie hebben we al heel 
wat processen in gang gezet, maar er 
ligt nog werk op stapel voor 2016.’

Luc Balthazar
verpleegkundige team algemene regionale  
psychiatrie en expert-verpleegkundige medicatie

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

“Psychiatrische verpleegkunde is 
geen exacte wetenschap, je bent 
als het ware zelf een instrument 

om de patiënt te helpen.

Luc Balthazar, 
verpleegkundige team algemene regi-
onale psychiatrie en expert-verpleeg-

kundige medicatie

WERKEN BINNEN AZT

Jean-Marie Cops startte in 1974 
als verpleegkundige in de psychi-
atrische kliniek Alexianen Tienen 
en maakte in de loop der jaren van 
nabij heel wat evoluties mee. Van 
de oorspronkelijke ‘dagvullende 
bezigheid’ voor patiënten, en ge-
meenschappelijke leef- en slaapza-
len, evolueerde de werking van de 
kliniek tot specifieke (leef)groepen 
met een duidelijk therapeutisch 
programma. 

‘In de jaren ’90 startte ik mee een 
nieuwe groep op, groep D, voor pati-
enten die zich in een herval-situatie 
bevonden, en die een aparte aanpak 

vereisten. Ondertussen werk ik zo-
wel in de observatiegroep, waar pati-
enten in een eerste fase van hun op-
name verblijven, als in groep D. Voor 
vele mensen trachten wij een hou-
vast te bieden, continuïteit te geven 
en hen op die manier te laten groei-
en in een ‘nuchter leven’, het zoeken 
naar een andere levenshouding en 
een andere levensvisie. Door kan-
sen te geven, bieden wij een uitweg 
aan onze patiënten uit hun situatie, 
naar een leven zonder verslaving. 
Die kansen geven, de nodige onder-
steuning bieden, is een belangrijke 
factor om te slagen.’

Jean-Marie Cops
verpleegkundige team verslavingszorg

“Het gevoel een bijdrage te kunnen leveren aan een patiënt, hoe klein ook, maakt mijn dag geslaagd.

Jean-Marie Cops, 
verpleegkundige team verslavingszorg

PSYCHIATRISCHE KLINIEK



2322

Suïcide is een moeilijk thema waar-
rond de Alexianen Zorggroep Tie-
nen actief rond wenst te werken 
door de aanstelling van een ex-
pert-verpleegkundige. 

‘In 2015 mocht ik van start gaan met 
een project in het kader van suïcide-
preventie. Mijn doel is het uitwerken 
van een ziekenhuisbreed suïcidepre-
ventieplan, met de aanduiding van 

aanspreekpunten voor collega’s die 
vragen hebben over dit domein. Het 
voorbije jaar volgde ik diverse oplei-
dingen rond het thema, en startten 
we een werkgroep op om verschillen-
de verbeteracties in goede banen te 
leiden. Deze zijn onder meer gericht 
op de risicotaxatie van suïcide en de 
implementatie van een document in 
Regas.’

Ellen Vanherwegen
verpleegkundige team algemene regionale  
psychiatrie en expert-verpleegkundige  
suïcidepreventie

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

“ Door een ziekenhuisbreed plan uit te werken kan ik met mijn collega’s een meer-
waarde betekenen voor zowel het ziekenhuis als de cliënten.

Ellen Vanherwegen, 
verpleegkundige team algemene regionale psychiatrie en expert-verpleegkundige suïcidepreventie

Erna Vranckx, verpleegkundige 
op de afdeling algemene regiona-
le psychiatrie, volgde enkele ja-
ren geleden een inleefsessie bij  
sTimul (zorgethisch lab) en brengt 
de nood aan écht, warm contact on-
der de aandacht bij haar collega’s. 
Patiëntencontact vormt voor haar 
immers een rode draad doorheen 
haar carrière en vormde destijds de 
beslissende factor om de keuze te 
maken af te studeren als psychia-
trisch verpleegkundige.  

‘Het contact met patiënten en hun 
omgeving is voor mij het allerbelang-
rijkst. De ‘mens’ achter de ‘patiënt’ 
blijven zien, hoe moeilijk de omstan-
digheden soms ook kunnen zijn, in 

communicatie blijven en handvaten 
aanreiken om de patiënt te leren om 
zich ook op een verstaanbare manier 
te uiten, blijft een boeiende uitda-
ging waar ik ook mijn collega’s gere-
geld op wijs. Jezelf inleven in de pa-
tiënt maakt een wereld van verschil. 
Ook al is er soms geen andere moge-
lijkheid dan regels op te leggen, voor 
de patiënt is het van tel dat hij of zij 
begrijpt wat er gebeurt en waarom 
en wat dit dan voor hem of haar ook 
betekent.’ 

Na haar inleefsessie, organiseerde 
Erna binnen de psychiatrische kli-
niek Alexianen Tienen ook zelf al 
enkele workshops om de bewustma-
king bij collega’s te verhogen.

Erna Vranckx
verpleegkundige team algemene regionale  
psychiatrie

“Vaak zijn het geen grootse din-
gen, maar kleine nuances die het 
verschil maken voor de patiënt.

Erna Vranckx, 
verpleegkundige team algemene regio-

nale psychiatrie

PSYCHIATRISCHE KLINIEK
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Lynn Cuvry startte eind 2014 als 
psychologe binnen het team jeugd, 
waar zij de groepstherapie verzorgt, 
vorming geeft rond drugs, maar ook 
diagnostiek en gezinsgesprekken 
voor haar rekening neemt. Een heel 
gevarieerde job, die volledig binnen 
de lijn van haar verwachtingen ligt. 

‘Iedere partij waarmee ik samenwerk 
heeft een specifiek doel voor ogen, 
het is een uitdaging om alle neuzen 
in dezelfde richting te krijgen. Ik 
haal dan ook vooral voldoening als 
ik erin slaag kleine stappen vooruit 
te zetten: als jongeren zichzelf een 
beetje durven blootgeven of als ik 
merk dat ze opnieuw in zichzelf be-
ginnen te geloven, zijn we met ons 
team geslaagd in onze opdracht. 

Jongeren hebben zoveel veerkracht, 
ondanks alles wat zij vaak al hebben 
meegemaakt, hebben ze nog kracht 
om aan zichzelf en aan hun situatie 
te werken, voor een betere toekomst.’

De afwisseling tussen de verschil-
lende vakdomeinen vindt Lynn een 
grote meerwaarde. Binnen de orga-
nisatie komen verschillende experti-
sevelden samen, en staat samenwer-
king dan ook hoog aangeschreven. 

‘Iedereen is heel bereikbaar, waar-
door je met je vragen steeds terecht 
kan. Binnen de kliniek is er ruimte 
voor elke doelgroep, met een uitge-
bouwde diagnostiek, wetenschappe-
lijk onderzoek en een sterke thera-
peutische werking.’

Lynn Cuvry
psychologe team jeugd

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

“Jongeren worden vaak in een 
hokje geduwd, als ‘gebruiker’ of 
‘outsider’, waardoor het geloof 

in zichzelf erg klein is. Als je dan 
toch weer een beetje hoop kan 
doen opflakkeren, kan je heel 

wat bereiken.

Lynn Cuvry, 
psychologe team jeugd

Filip Berwaerts startte zijn loop-
baan bij de Alexianen Tienen in 
1990. Hij versterkt het team eet-
stoornissen, een job waarin hij pa-
tiënten gedurende een heel traject 
kan opvolgen en begeleiden.  

‘Elke patiënt op onze afdeling draagt 
een ander verhaal met zich mee, legt 
een andere weg af. Als je op een of 
andere manier kan bijdragen aan het 
zetten van, zij het kleine, stapjes in 
de goede richting, haal je als mede-
werker en als team heel wat voldoe-
ning. Al voelen we ons als hulpverle-
ner soms ook wel machteloos, maar 
dan kunnen we terugvallen op een 
hecht en ondersteunend team.’

Vanuit een persoonlijke interesse 
voor filosofie, kwam Filip in contact 
met het vak ‘ethiek’, wat hem sinds-
dien niet meer heeft losgelaten. Bin-
nen de psychiatrische kliniek vervult 
Filip Berwaerts dan ook de rol van 
expert-verpleegkundig ethiek. 

‘Naar mijn teamgenoten, maar ook 
naar patiënten toe, stel ik vragen 
die tot nadenken stemmen. Samen 
met het team proberen we maximaal 
rekening te houden met de autono-
mie van de mensen, maar niet losge-
koppeld van de zorg en verantwoor-
delijkheid. Nieuwe medewerkers 
trachten we ook te betrekken, onder 
andere door inscholingsdagen waar-
in de nodige aandacht vervat is voor 
het beroepsgeheim, de dwang in de 
psychiatrie, patiëntenrechten en 
andere onderwerpen die verband 
houden met ethisch handelen. In 
2016 werken we verder op de inge-
slagen weg, door met de werkgroep 
ethiek-patiëntenrechten rond stigma 
en destigmatisering te werken en 
vorming te bieden aan medewerkers 
over waarden, en hoe deze in dia-
loogmodel te gieten.’ 

Ongetwijfeld een onderwerp waar-
aan nog veel gevolg wordt gegeven!

Filip Berwaerts
verpleegkundige team eetstoornissen en  
expert-verpleegkundige ethiek

“Binnen de hulpverlening bots je 
voortdurend op de vraag ‘Wat 

moet ik doen om goed te doen in 
het contact met mensen?’

Filip Berwaerts, 
verpleegkundige team eetstoornissen 

en expert-verpleegkundige ethiek

PSYCHIATRISCHE KLINIEK“ Een patiënt die jaren na de behandeling een kaartje stuurt naar de afdeling 
om te melden dat alles goed gaat met haar…  

daar trek je je als team enorm aan op.
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Na 11 jaar als verpleegkundige in 
WZC Huize Nazareth, groeide Chris 
Foriers in 2000 door naar de func-
tie van diensthoofd. In de loop der 
jaren veranderde de zorg en de or-
ganisatie ingrijpend.

‘Vroeger wandelden mensen bin-
nen in het WZC als ze niet meer al-
leen thuis wilden blijven, nu is het 
vaak door de keuze van derden dat 
zij naar het WZC komen. Onze bewo-
ners hebben elk hun eigen karakter, 
levenservaring en wijsheid, wat ons 
werk erg afwisselend maakt.’

Sinds enkele jaren wordt voor elke 
nieuwe bewoner ‘vroegtijdige zorg-
planning’ opgestart, wat betekent 
dat er verschillende gesprekken wor-
den georganiseerd met de bewoner 
en eventueel ook zijn familie, waarin 
wordt besproken welke zorgwensen 
en –behoeften kunnen worden inge-
vuld. ‘Door deze gesprekken krijgen 
wij een beter zicht op de bewoner en 
op de familiale banden. Ons doel is 
om onze bewoners een mooie thuis 
te geven en hen gelukkige tijden te 
bezorgen zolang ze bij ons zijn.’

Chris Foriers
hoofdverpleegkundige WZC Huize Nazareth

WZC HUIZE NAZARETH

“Als nieuwe bewoners het WZC 
na een tijdje gaan  

beschouwen als hun ‘thuis’, 
krijgen we de bevestiging dat we 

goed bezig zijn.

Chris Foriers, 
hoofdverpleegkundige WZC HN

Chris Goris werkt al 22 jaar als 
zorgkundige op de afdeling oude-
renpsychiatrie, waar zij de activitei-
ten begeleidt. 

‘In de loop der jaren is de afde-
ling geëvolueerd van een ‘verzor-
gingsafdeling’ naar de huidige  
observatie-afdeling voor diagnose-
stelling en behandeling. Mensen 
verblijven hier voor een kortere pe-
riode in vergelijking met vroeger. Zij 
worden nadien doorverwezen, ofwel 
naar hun thuisomgeving met of zon-
der hulp aan huis, ofwel naar een 
aangepaste wooneenheid. Tijdens 

de observatieperiode worden alle 
teamleden van de verschillende dis-
ciplines betrokken om een diagnose 
en een behandelplan op te stellen.  
Dankzij de multidisciplinaire over-
legmomenten, kunnen we de best 
mogelijke zorg verlenen, en een ont-
slag grondig voorbereiden.
In mijn functie focus ik vooral op het 
positieve, kijk ik naar wat men nog 
kan, en probeer ik dit te stimuleren, 
rekening houdende met de leef-
wereld van de patiënt. Het is vaak 
moeilijk om het verlies los te laten 
van wat niet meer kan.

Chris Goris
zorgkundige team ouderen

“‘De mens’ staat hier centraal, 
zowel in de zorg,  

als binnen de organisatie.

Chris Goris, 
zorgkundige team ouderen

PSYCHIATRISCHE KLINIEK
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Op 51-jarige leeftijd schoolde Ivo 
Salmon zich om als zorgkundige, na-
dat het bedrijf waar hij werkzaam 
was overging tot collectieve slui-
ting. Na zijn opleiding en stage, kon 
hij aan de slag in WZC Sint-Alexius, 
waar hij dagelijks de dankbaarheid 
van de bewoners en het sterke 
teamwerk mag ervaren. 

Het wederzijds respect dat  
aanwezig is, zowel wat betreft  
bewoner als wat betreft collega,  
en de uitgebreide vormingsmodules 
die worden aangeboden, dragen bij 
tot de aangename werking.

Ivo Salmon
zorgkundige WZC Sint-Alexius

WZC SINT-ALEXIUS

“Als ik zie hoeveel voldoening ik uit mijn werk als zorgkundige haal, besef ik dat ik veel eerder  
de overstap naar de zorgsector had moeten maken.

Ivo Salmon, 
zorgkundige WZC Sint-Alexius

Nancy Merckx is al 35 jaar 
werkzaam als zorgkundige in  
WZC Huize Nazareth, een job die 
zij nog steeds met veel passie uit-
oefent, door de verschillende pro-
fielen die in huis worden verzorgd 
en de tastbare dankbaarheid van de 
bewoners. 

‘Doorheen de jaren evolueerde de 
werking en de organisatie sterk. 
Meer dan ooit is er een open commu-
nicatie zowel binnenshuis als met 
externe partners, wat noodzakelijk 
is gezien de 24-uurszorg die wij ver-
lenen aan onze bewoners. Het is fijn 
om hieraan te kunnen meewerken!’

Carine Vinamont kon in 2006 aan 
de slag in WZC Sint-Alexius als 
zorgkundige, na haar stage. Zij put 
haar kracht uit de best mogelijke 
zorg die zij kan verlenen. 

‘Weten dat ik al het mogelijke heb 
gedaan voor een bewoner, is voor mij 
belangrijk’.

Nancy Merckx
zorgkundige WZC Huize Nazareth

Carine Vinamont
zorgkundige WZC Sint-Alexius

WZC HUIZE NAZARETH

WZC SINT-ALEXIUS

“ Ik wil dat de bewoners zich ‘thuis’ voelen en gelukkig zijn in ons woonzorg-
centrum.

Nancy Merckx, 
zorgkundige WZC Huize Nazareth
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Cibelle Fransen maakte na enkele 
jaren de overstap van een adminis-
tratieve functie in de privésector 
naar de job van begeleider binnen 
Hestia. Zij begeleidt cliënten via 
‘beschut wonen’, zowel in vaste 
huizen als in doorgangshuizen, en 
combineert dit met een stukje acti-
viteitenbegeleiding in het ontmoe-
tingscentrum. 

‘Ook al was de overstap geen eviden-
te keuze, ik ben erg blij dat ik deze 
carrièreswitch heb gemaakt. Ik werk 
heel graag met mensen, en merk dat 
ik veel voldoening kan halen uit mijn 
job: mensen die bij mij in begelei-
ding zijn en het goed doen, collega’s 

die een hecht team vormen, de dank-
baarheid van de familieleden van 
cliënten… We werken heel erg rond 
herstel en vanuit de krachten van 
mensen, en stemmen onze begelei-
ding ook af in functie van de cliënt. 

Cliënten die in een doorgangshuis 
verblijven, d.i. een overgangsfase 
tussen residentiële opname en terug-
keer naar de thuissituatie, vereisen 
een andere aanpak dan cliënten die 
al jaren in een ‘vast’ huis verblijven. 
Zeker ook door toedoen van de erva-
ringsdeskundige, proberen we echt 
mee te denken vanuit het perspectief 
van de cliënt.’

Cibelle Fransen
begeleider beschut wonen en ontmoetingscentrum

HESTIA

“Voor beschut wonen focus ik 
meer op de begeleiding, terwijl 

in het ontmoetingscentrum 
ontspanning voorop staat en 

problemen van cliënten naar de 
achtergrond verschuiven. Dit is 

voor mij de ideale mix.

Cibelle Fransen, 
begeleider beschut wonen en  

ontmoetingscentrum

An Jalon startte in 2006 als ver-
pleegkundige in WZC Sint-Alexius. 
Op 10 jaar tijd is er heel wat geëvo-
lueerd: de digitalisering van de dos-
siers maakt dat er heel wat tijd is 
vrijgekomen voor rechtstreeks con-
tact met de bewoners, en ook het 
medicatiebeheer met het robotsys-
teem heeft tot gevolg dat er meer 
ruimte is om informatie te geven en 
te observeren. Ook het profiel van 
de bewoners is op 10 jaar tijd erg 
veranderd: bewoners zijn vaak erg 
zorgbehoevend als zij  in het woon-
zorgcentrum komen wonen. Met 
het ganse team worden de bewo-
ners zo goed mogelijk verzorgd, en 

worden activiteiten georganiseerd, 
gaande van welness tot kine. De 
verpleegkundigen fungeren vaak 
als eerste aanspreekpunt van be-
woners, collega’s en familieleden.

An Jalon begeleidt ook de studen-
ten binnen het WZC, een taak waar 
zij zich met veel plezier over kwijt.  

‘Studenten zijn onze toekomst, ik 
vind het erg belangrijk om hen een 
goede basis mee te geven. Ook nieu-
we collega’s proberen wij trouwens 
zo goed mogelijk te begeleiden, met 
een doorgedreven inscholingsperio-
de van een maand.’

An Jalon
verpleegkundige WZC Sint-Alexius

“De laatste jaren nemen  
psychische problemen toe bij de 

bewoners, een uitdaging voor 
verpleeg- en zorgkundigen in de 

WZC.

An Jalon, 
verpleegkundige WZC Sint-Alexius

WZC SINT-ALEXIUS
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Medewerkers Alexianen Zorggroep Tienen

AZT

Dat de medewerkers van de Alexi-
anen Zorggroep Tienen zeer actief 
zijn, mag duidelijk zijn! Ook naast 
de werkvloer worden tal van activi-

teiten georganiseerd die bijdragen 
tot een goede teamwerking, maar 
op tijd en stond ook ontspanning 
brengen!
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Francine werkt al vier jaar als vrij-
williger bij WZC Sint-Alexius, waar 
ze sociale contacten onderhoudt 
met de bewoners, in de keuken 
bijspringt…

‘Als ik na mijn ‘werk’ naar huis ga, 
is dat met het gevoel dat ik ‘het ver-
schil’ kon maken. De mensen zijn erg 
dankbaar voor mijn aanwezigheid 
en mijn ondersteuning.’

Maria is vrijwilligster in het cen-
trum voor dagverzorging, waar ze 
helpt met klaarzetten en bedienen 
en af en toe ook activiteiten onder-
steunt.

‘Ik wilde nuttig bezig kunnen zijn, 

en ik merk dat dat in WZC Sint- 
Alexius echt het geval is. Ik vorm  
ondertussen een vaste waarde bin-
nen een hecht team. Als vrijwilli-
ger kom je hier terecht in een war-
me, open organisatie met een echt  
familiegevoel.’

Francine
Vrijwilliger WZC Sint-Alexius

Maria
Vrijwilliger WZC Sint-Alexius

WZC SINT-ALEXIUS

WZC SINT-ALEXIUS

VRIJWILLIGERS

Onze organisatie mag rekenen op 
een 88 enthousiaste vrijwilligers, 
die zich met een groot engagement 
inzetten voor de patiënten en bewo-
ners van de psychiatrische kliniek, 
Hestia vzw, WZC Huize Nazareth en 
WZC Sint-Alexius.

Onze vrijwilligers zijn echt onmis-
baar geworden binnen onze organi-
satie: zij voeren verschillende taken 
uit die ofwel rechtstreeks in verband 
staan met de bewoners ofwel de mo-
gelijkheid bieden aan onze mede-
werkers om meer aandacht en tijd te 

besteden aan de bewoners. Het kan 
gaan om logistieke taken (bedelen 
van de maaltijden, opruimen, bed-
den opmaken…), of om ondersteu-
ning bij activiteiten die worden geor-
ganiseerd, een praatje maken met de 
mensen…

De lokale dienstencentra van zowel 
WZC Sint-Alexius als WZC Huize Na-
zareth bieden een seniorenrestau-
rant aan voor ouderen uit de buurt, 
dat volledig wordt georganiseerd 
door vrijwilligers.

Vrijwilligers: onmisbaar binnen onze  
organisatie

AZT

88
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Een ander initiatief van het lokaal 
dienstencentrum Sint-Alexius is 
de infofoon, een telefoonlijn waar 
mensen kunnen bellen met allerlei 
vragen of gewoon om een praatje 

te slaan. Ook dit is bij uitstek een 
middel om op een laagdrempelige 
manier met ouderen uit de buurt 
sociaal contact te kunnen onder-
houden.

Infofoon

WZC SINT-ALEXIUS

Wie vragen heeft voor de Infofoon, kan terecht op
016 807 817

Sinds november 2015 biedt WZC 
Sint-Alexius ook een boodschap-
pendienst aan: mensen, jong of oud, 
die een handicap hebben of zich 
niet meer zelfstandig kunnen ver-
plaatsen en op niemand een beroep 
kunnen doen, kunnen zich aan-
melden bij het lokaal dienstencen-
trum van Sint-Alexius. Vooral voor 
vereenzaamde ouderen is dit een 
dienst die ontbrak. 

‘Het is een mooie gelegenheid om 
mensen uit de sociale isolatie te ha-
len. Deze mensen worden bereikt via 
onze partners, maar ook via mensen 
die naar het seniorenrestaurant ko-
men en op hun beurt onze dienst-
verlening bekendmaken in hun 
omgeving’, vertelt Eelin Verept, cen-
trumleider van het lokaal diensten-
centrum Sint-Alexius.

Boodschappendienst

WZC SINT-ALEXIUS

Magda is al elf jaar actief als vrijwil-
liger, en wil op die manier een aan-
spreekpersoon zijn voor de mensen 
uit haar buurt. 
Als vrijwilliger inspringen voor de 
boodschappendienst is dan ook 

een functie die Magda graag uitoe-
fent: sociaal contact opbouwen met 
mensen, die zichtbaar genieten van 
je aanwezigheid en je hulp… een 
zeer dankbare taak.

Magda
Vrijwilliger WZC Sint-Alexius

WZC SINT-ALEXIUS “Een goede vrijwilliger is iemand 
die goed kan luisteren,  

die meedenkt en zich verplaatst 
in de ander.

Eelin Verept, 
centrumleider lokaal dienstencentrum 

Sint-Alexius
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“De Alexianen Zorggroep Tienen besteedt veel aandacht aan de vrijwilligers: we worden warm  
onthaald, kunnen altijd bij de medewerkers terecht. We voelen ons echt geapprecieerd.

Jan en Agnes, 
vrijwilligers cafetaria ‘t Prieeltje - WZC Huize Nazareth

In WZC Huize Nazareth baten vrij-
willigers Jan en Agnes cafetaria ’t 
Prieeltje uit, sinds zij enkele jaren 
geleden met pensioen gingen. 

Een deel van de vrijgekomen tijd in-
vesteren in nuttig vrijwilligerswerk 
was de ambitie, die zij hier in vervul-
ling zagen gaan.
Bewoners zijn dankbaar dat ze,  

samen of met familie, in een gezelli-
ge ruimte terechtkunnen in een ont-
spannen sfeer. Ondertussen kennen 
zij al veel van de bewoners en kun-
nen zij hen ‘op maat’ verder helpen. 
Ook voor bezoekers is het fijn dat zij 
samen met bewoners in de cafetaria 
terecht kunnen om bij te praten en 
kennis te maken met de andere be-
woners en hun familieleden.

WZC HUIZE NAZARETH

Jan en Agnes
Vrijwilligers cafetaria ‘t Prieeltje
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OVERZICHT - CIJFERS
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1318
OPNAMES IN 2015
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Kenmerkend voor de Alexianen is de toegewijde zorg en vriendelij-
ke omgang met patiënten, cliënten en bewoners. Vanuit de christe-
lijke identiteit van de organisatie moedigen we de dialoog aan over 
ieders persoonlijke zingeving en spiritualiteit. We bevorderen de  
verantwoordelijkheid en motivatie van de patiënt, cliënt en bewoner 
via ons therapeutisch handelen.

“Binnen onze organisatie werken we samen aan de best mogelijke, 
warme zorg. De openheid en collegiale sfeer binnen onze organi-
satie gaat ook voor bewoners en familieleden niet onopgemerkt 

voorbij.

Johan Lambert, 
hoofdverpleegkundige WZC Huize Nazareth
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KWALITEIT VAN ZORG  
STAAT VOOROP

Accreditatietraject

In 2015 doorliep de afdeling ver-
slavingszorg van de psychiatrische 
kliniek Alexianen Tienen het ac-
creditatietraject. De psychiatri-
sche kliniek is de eerste in de GGZ- 
sector uit België en Nederland die 
de NIAZ-accreditatie op basis van 
de Qmentum-normen behaalt.

Teamcoördinator Ivo Vanschooland 
getuigt: ‘Het behalen van het accre-
ditatielabel kostte heel wat energie, 
wat echter zijn vruchten afwerpt 
door een goed gestructureerde af-
deling, duidelijke werkafspraken en 
procedures die zijn afgetoetst aan de 
praktijk. Het belangrijkste voor de 

komende jaren is de uitvoering van 
de PDCA-cyclus voor de initiatieven 
die zijn opgestart voor de audit. 

Ondanks het feit dat de accreditatie 
voornamelijk kijkt naar afspraken, 
overlegmomenten en procedures 
en de naleving ervan, verzorgen wij 
onze patiënten op de afdeling versla-
vingszorg ‘met een hart’.’

‘Door het accreditatietraject te door-
lopen konden wij intern een aantal 
projecten rond kwaliteit borgen. Het 
is een zeer nuttige oefening om stil 
te staan bij evidente zaken’, vertelt 
algemeen directeur Gust Rector.

“Er zijn, luisteren en in  
samenspraak een behandeltra-

ject samenstellen zijn  
fundamentele pijlers die niet 

in het gedrang komen door een 
accreditatietraject.

Ivo Vanschooland,
teamcoördinator verslavingszorg

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

“Het hele accreditatietraject was een werk van vele handen. Het is nu aan ons om de  
Plan-Do-Check-Act-cyclus te laten draaien: een work in progress.

Wendy Donders,
stafmedewerker accreditatie

HESTIA - 2015

WZC SINT-ALEXIUS WZC HUIZE NAZARETH

CLIËNTEN MOBIEL TEAM

91 BEWONERS 2015

58 
BEWONERS 

KORTVERBLIJF

63 
GEBRUIKERS 
DAGOPVANG

222 BEWONERS 2015

CLIËNTEN BESCHUT WONEN

CLIËNTEN TEAM ACTIVERING

122

100

156
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ACTIVITEITEN DIE KWALITEIT
VAN ZORG EN LEVEN VERBETEREN

Hondentherapie

Wat ooit begon als een goedbedoel-
de intentie van enkele medewer-
kers om bewoners van het woon-
zorgcentrum in contact te brengen 
met hun huisdieren, is intussen 
uitgegroeid tot een volwaardige 
therapie, ingebed in de werking van 
WZC Sint-Alexius. Wendy Hostyn, 
logopediste en animator sinds 2006 
en professioneel hondentrainer 
en gedragstherapeut, is hiervan de 
drijvende kracht.

‘Het betrekken van dieren in de the-
rapie leidt tot meer zelfvertrouwen, 
respect, sociaal contact, commu-
nicatie… bij bewoners. Momenteel 
worden 5 therapiehonden ingezet, 

op maandelijkse basis, en dit voor 
verschillende concrete activiteiten, 
waaronder knuffelen (door de aan-
raking vindt een vorm van commu-
nicatie plaats tussen bewoner en 
hond, verhoogt het sociaal contact 
en ontstaat opnieuw een gevoel van 
‘zorgen voor’ bij de bewoner), wan-
delen (hierdoor verhoogt de mobi-
liteit van de bewoners) en spel, wat 
leidt tot activering van de bewoners 
en gunstige gevolgen heeft voor de 
motorische vaardigheden. Ook ver-
zorging van de honden maakt deel 
uit van de therapie, evenals het re-
gelmatig organiseren van een show 
waaruit bewoners heel wat plezier 
halen.’

WZC SINT-ALEXIUS

“ Werken aan kwaliteit, is werken aan excellentie, 
dromen dat het nog beter kan en moet.

Goedele Romanus, 
stafmedewerker liaison ouderenzorg-GGZ

Ook in de ouderenzorg bereidt men 
een accreditatie-audit voor met de 
implementatie van een PREZO-tra-
ject, onder leiding van kwaliteitsco-
ordinator Goedele Romanus.

PREZO Woonzorg is een kwaliteits-
systeem dat werd ontwikkeld door 
Zorgnet-Icuro en de Nederlandse 
keurmerkstichting Perspekt, en laat 
inhoudelijk een 60-tal onderwerpen 
aan bod komen waarmee gestreefd 

wordt naar maximale kwaliteit van 
zorg voor bewoners, naasten en me-
dewerkers. Het geeft medewerkers 
de nodige handvaten om met kwa-
liteit(sverbetering) bezig te zijn. De 
doelstelling van ons traject is warme, 
zinvolle zorg bieden aan bewoners 
en naasten, door tevreden, compe-
tente en gemotiveerde medewerkers. 
De Alexianen Zorggroep Tienen wil 
met de WZC in 2018 het accredita-
tielabel behalen.

OUDERENZORG

PREZO-traject

Hestia vzw neemt in 2016 met cliën-
ten van beschut wonen deel aan de 
tevredenheidsmeting van de Vlaam-

se Patiëntenpeiling, waarna concre-
te actiepunten zullen worden onder-
nomen.

HESTIA

Vlaamse Patiëntenpeiling



4746

Pastorale activiteiten binnen AZT

Pastorale zorg maakt deel uit van 
het integrale zorgaanbod: niet en-
kel de lichamelijke dimensie wordt 
benaderd, er is ook aandacht voor 
het  mentaal welzijn, de sociale re-
laties met vrienden en familie, het 
verleden en de manier waarop men  
in het leven staat.  

De kerntaak en de professionaliteit 
van de pastor bestaat in het begelei-
den van mensen op vlak van spiritu-
aliteit, levens- en geloofsvragen. Spi-
ritualiteit is de innerlijke rode draad 
die bepaalt hoe men zichzelf en de 
medemens ervaart, hoe men om-
gaat met liefde en seksualiteit, en-
gagement en beroepskeuze, geld en 
milieu, religie en wetenschap. Deze 
levenswijze ontwikkelt zich voort-
durend. Elk mensenleven is immers 
een voortdurende dialoog tussen 
wat er gebeurt en hoe men hiermee 
omgaat [*].

Via groeps- en individuele gesprek-
ken, soms aangevuld door rituelen 
en gebeden,  reconstrueert de pati-
ent/bewoner/cliënt samen met de 
pastor het eigen levensverhaal,  vaak 
in het licht van de eigen kwetsbaar-
heid of eindigheid van het leven. Elk 
levensverhaal vertoont breuklijnen 
en incoherenties. Een opname in een 
psychiatrisch ziekenhuis of een ver-
huis naar een woonzorgcentrum kan 
de herinnering aan pijn en verdriet 
versterken of kan als een breuklijn 
ervaren worden. In een tweede be-
weging faciliteert de pastor indien 
gewenst een verbinding tussen dit 
persoonlijke levensverhaal met het 
christelijk verhaal en de verhalen die 
door de patiënt en zijn of haar soci-
ale context worden aangereikt. Een 
wederzijdse erkenning en goede sa-
menwerking tussen zorgverleners en 
pastors is daarbij wel onontbeerlijk.

AZT

“Elke bewoner, patiënt of cliënt 
is fundamenteel veerkrachtig 
en weerbaar. Het is onze taak 

om mee op zoek te gaan naar de 
eigen krachtbronnen.

Ine Pauwels, 
pastor WZC Sint-Alexius

“ Pastorale zorg werkt ondersteunend en draagt bij tot de verwerking 
van ingrijpende gebeurtenissen.

Ine Pauwels, 
pastor WZC Sint-Alexius

[*] Van der Vloet, J. & Cornu, I., Iedereen spiritueel! Praktisch groeiboek voor je eigen  
spiritualiteit, Antwerpen Halewijn, 2015/2, p.24.

In de WZC werken we al een tijdje 
rond ‘reminiscentie’, een verzamel-
naam voor handelingen die worden 
uitgevoerd om herinneringen op te 
roepen en deze vorm te geven.

Tatjana Pitorski, referentiepersoon 
dementie binnen WZC Huize Na-
zareth, licht toe: ‘Aan de hand van 
reminiscentie krijgen we van de be-
woners zelf veel informatie over hun 
verleden, over hun interesses en over 
hun leven. Dit is zeer welkom om re-
kening mee te houden tijdens het 
verblijf in het WZC, maar het schept 
bovenal ook een vertrouwensband.’

In WZC Huize Nazareth wordt met 
een ‘tuinkamer’ gewerkt, een ruimte 
ingericht als oude, gezellige huiska-
mer, waar bewoners met familie of 
vrienden naartoe kunnen om tot rust 
te komen, te luisteren naar muziek of 
naar verhalen…

Reminiscentie kan zowel individu-
eel gebeuren, waarbij de bewoner de 
verteller is en een begeleider wat kan 
sturen door vragen te stellen, als in 
groep, waarbij dan thema’s worden 
gekozen die voor elke bewoner ge-
schikt zijn.

OUDERENZORG

Verhalen van vroeger en nu

“Reminisceren verloopt heel natuurlijk en spontaan, iedereen kan 
het en het helpt om een persoon in zijn totaliteit te leren kennen.

Tatjana Pitorski, 
referentiepersoon dementie
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Afzonderingsruimte

Nieuwe groep angst- en stemmingstoornissen

De afdeling algemene regionale 
psychiatrie boog zich het afgelopen 
jaar over een aangepast afzonde-
ringsbeleid, met de inrichting van 
een afzonderingsruimte op de afde-
ling.

Deze ruimte is een prikkelarme om-
geving, opgebouwd uit veilige ma-
terialen, waar patiënten voor een 
zo kort mogelijke periode kunnen 
worden afgezonderd indien zij voor 
zichzelf, voor medepatiënten of me-
dewerkers een gevaar betekenen.
De vernieuwde aanpak zorgde voor 

een daling van het aantal afzonde-
ringen met 70 %. Terwijl in 2013 nog 
131 afzonderingen werden geregis-
treerd, was dat aantal in 2015 gezakt 
tot 41. Verschillende alternatieven 
worden ingezet om dit resultaat te 
kunnen behalen: een comfortroom, 
een aangepast medicatiebeleid, een 
kamerprogramma, en de toepassing 
van de Haim Omer-theorie voor ge-
weldloos verzet. Het beleid vormt 
ook een inspiratiebron voor andere 
ziekenhuizen, die het afgelopen jaar 
hun interesse lieten blijken tijdens 
werkbezoeken aan onze afdeling.

In het najaar 2015 werd het groeps-
aanbod voor psychose binnen de 
afdeling algemene regionale psychi-
atrie van de psychiatrische kliniek 
Alexianen Tienen stopgezet. De mid-
delen werden geheroriënteerd voor 
de oprichting van een bijkomende 

groep angst- en stemmingsstoornis-
sen. Ook de werking rond de herstel-
groep werd onder de loep genomen 
en focust nog meer dan vroeger op 
de kwaliteiten en krachten van de 
patiënten.

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

“Op twee jaar tijd daalde het 
aantal afzonderingen met 70 %!  
Een schitterend resultaat, waar-

voor het ganse team  
een dikke pluim verdient!

Kristel Verheyden, 
teamcoördinator algemene regionale 

psychiatrie

Binnen de Alexianen Zorggroep 
Tienen zijn “gebruikersraden” inge-
burgerde overlegmomenten, samen-
gesteld uit enkele medewerkers, pa-
tiënten, bewoners of familieleden en 
cliënten. Doelstelling van de gebrui-
kersraad is nagaan hoe onze zorg 

en dienstverlening op verschillende 
vlakken wordt ervaren en op welke 
manier het nog beter kan. Een ini-
tiatief dat erg geapprecieerd wordt, 
zowel voor de organisatie als voor de 
gebruikers.

Via het robotsysteem voor medi-
catie, wordt de medicatie voor de 
WZC door de apotheker in geperso-
naliseerde zakjes aangeleverd met 
de naam van de bewoner, de naam 
van de medicatie, het uur van toe-
diening… 

Via deze gepersonaliseerde aanpak 
wordt de mogelijkheid om medica-
tiefouten te maken, tot een minimum 

herleid. Johan Lambert en Carla Mar-
teaux, hoofdverpleegkundigen en 
referentiepersonen voor dit systeem, 
zorgden voor de implementatie bin-
nen Sint-Alexius en Huize Nazareth. 
Door deze aanpak komt bovendien 
ook heel wat tijd vrij voor de ver-
pleegkundigen, die zich kunnen toe-
spitsen op een nog betere kwaliteit 
van zorg.

AZT

OUDERENZORG

Gebruikersraden

Medicatierobotsysteem in de WZC “Als referentiepersoon vormen 
wij de schakel tussen ons  

team en de apotheek die het 
robotsysteem beheert.

Carla Marteaux, 
hoofdverpleegkundige 

 WZC Sint-Alexius
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Herstelwijzer

SRH-methodiek

Herstelwijzer is de naam van een vrij 
toegankelijk vormings- en behan-
delaanbod dat wordt georganiseerd 
door de Alexianen Zorggroep Tienen 
in overleg met de verschillende net-
werkpartners uit de regio, en sluit 
mooi aan met de SRH-methodiek, 
gericht op de versterking of ontdek-

king van de krachten en vaardighe-
den van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Afhankelijk van de 
noden kan de module therapiege-
richt (klinisch-persoonlijk herstel), 
dan wel competentiegericht (educa-
tief aanbod) of herstelgericht (met de 
nadruk op zelfregie) zijn.

In 2015 werd binnen Hestia gestart 
met het systematisch rehabilitatie-
gericht handelen, een methodiek 
om mensen met psychische en soci-
ale kwetsbaarheid te ondersteunen 
bij het herstelproces. 

Via de methodiek wordt door per-
soonlijke gesprekken nagegaan wel-
ke wensen en doelstellingen er leven 
en op welke manier deze door eigen 

krachten kunnen worden bereikt. 3 
praktische instrumenten daarbij zijn 
de krachtenmatrix, het persoonlijk 
profiel en het persoonlijk plan. Door 
deze presentiegerichte werking pro-
beren de begeleiders van Hestia niet 
te ‘genezen’, maar wel te leren leven 
voorbij de aandoening. SRH gaat 
over het verbeteren van de kwaliteit 
van leven naar de persoonlijke voor-
keur van de persoon.

HESTIA

HESTIA

“Via SRH ondersteunen we de 
cliënt in een herstel- of ontwik-
kelingsproces, en leggen we de 

regie in zijn of haar handen. Als 
hulpverlener hebben we vooral 

een ondersteunende rol.

Els Van De Sompel, 
teamleider team activering

In het kader van de NIAZ-accre-
ditatie in 2015, werden op de af-
deling verslavingszorg ‘identifica-
tiebandjes’ ingevoerd. Dit paste in 
het kader van de patiëntveiligheid: 
enerzijds om ervoor te zorgen dat 
de juiste zorg aan de juiste patiënt 
wordt geboden, maar anderzijds 
ook om patiënten in noodsituaties 
correct te kunnen identificeren.

‘Eigenlijk rezen er meer vragen bij 
de medewerkers dan bij de patiënten 
over de invoering van de polsband-
jes’, getuigt Ivo Vanschooland, team-
coördinator van de afdeling versla-
vingszorg. ‘De medewerkers hadden 
vooral praktische vragen, en vonden 
het vreemd om extra identiteitscon-
troles te moeten uitvoeren bij pati-

enten die ze begeleiden, terwijl pa-
tiënten erg begripvol reageerden en 
het belang voor de patiëntveiligheid 
en zorgkwaliteit inzagen. Doordat de 
bandjes mogen worden verwijderd 
bij het verlaten van het ziekenhuis, 
konden we ook op een breed draag-
vlak rekenen.’

‘De invoering van de zogenaamde 
identitovigilantie-maatregel is on-
miskenbaar een verbetering: me-
dewerkers die na een periode van 
afwezigheid weer op de afdeling het 
werk hervatten, of medewerkers van 
de mobiele equipe die slechts spora-
disch op de afdeling aanwezig zijn… 
het staat vast dat dit zorgt voor vei-
ligere arbeidsomstandigheden en de 
foutenmarge herleidt.’

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

Identificatiebandjes 
op  de afdeling verslavingszorg

“De identificatiebandjes konden met succes worden  
geïntroduceerd door overleg en samenwerking van de medewerkers 

met de patiënten.

Ivo Vanschooland, 
teamcoördinator verslavingszorg
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In de woonzorgcentra van de  
Alexianen Zorggroep Tienen  
vormen dialoog en open commu-
nicatie belangrijke pijlers van het 
beleid. 

Nieuwe bewoners worden dan ook, 
samen met de familie, uitgenodigd 
voor verschillende kennismakings- 
en opvolgingsgesprekken. Deze vor-

men een belangrijk startpunt voor 
het bepalen van de zorgwensen en 
–behoeften van de nieuwe bewoner. 
Als organisatie is het streefdoel om 
de ervaring van de bewoner zo aan-
genaam mogelijk te maken, en ver-
wachtingen bespreekbaar te maken. 
Hierdoor halen de zorgverleners heel 
wat nuttige informatie, die kan hel-
pen om de beste zorg te bieden.

Binnen WZC Huize Nazareth is 
Lucretia Verbert hoofdverpleeg-
kundige en referentiepersoon voor  
palliatieve zorg. 

‘Ik ben erg begaan met het comfort 
van onze bewoners, en ik besteed, 
samen met de medewerkers, ook 
heel veel aandacht voor wat het 
afscheid, het laten gaan van een 

geliefd persoon, betekent voor de 
naasten. Samen met een team uit 
verschillende disciplines willen we 
binnen onze organisatie specifiek 
rond palliatieve zorg groeien, door 
zowel de bewoner als zijn naasten zo 
comfortabel mogelijk te begeleiden. 
Vaak laat de opvang een blijvende 
indruk na.’

Vroegtijdige zorgplanning

Palliatieve zorg “

“

De puurheid van de mens 
spreekt mij erg aan in de  

omgang met mensen.

Lucretia Verbert, 
hoofdverpleegkundige  

WZC Huize Nazareth en  
referentiepersoon palliatieve zorg

Het idee dat een WZC eigenlijk een eindfase is in het leven, zou ik uit de 
wereld willen hebben.

Lucretia Verbert, 
hoofdverpleegkundige WZC Huize Nazareth en referentiepersoon palliatieve zorg

OUDERENZORG

WZC HUIZE NAZARETH
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Samenwerken en overleggen met 
partners, familie, maar ook buurtbe-
woners… Steeds meer stellen we vast 
hoe noodzakelijk dit is geworden 
in een snel veranderend zorgland-
schap. Via verschillende initiatieven 
zet de Alexianen Zorggroep Tienen 
in op netwerkvorming en samenwer-
king.

‘Met onze initiatieven rond ouderen-
zorg proberen we als het ware een 
‘zorgkruispunt’ te vormen, de spil 
van waaruit buurtgerichte zorg wordt 
verleend. We werken samen met an-

dere zorgverleners en verlagen zo 
ook de drempel naar onze woon-
zorgcentra en lokale dienstencentra, 
trachten de sociale cohesie opnieuw 
tot stand te brengen. Als zorgpart-
ners ondersteunen we elkaar waar 
nodig’, vertelt Frans Theys, directeur 
ouderenzorg.

Via outreaching, netwerkvorming 
waarbij alle expertise van verschil-
lende groepen en verschillende men-
sen wordt samengebracht, bouwen 
wij sterke samenwerkingsverbanden 
uit.

“De ouderenzorg staat voor een ongelooflijke uitdaging met een 
vergrijzende bevolking, die bovendien assertiever en veeleisender 
is dan ooit… Als organisatie is verankering en samenwerking meer 
dan ooit belangrijk. Met onze lokale dienstencentra en initiatieven 

als Zorg24 slagen we hier perfect in.

Johan Lambert, 
hoofdverpleegkundige WZC Huize Nazareth0

5
Onze organisatie wil een expertisecentrum zijn in het netwerk van de 
hulpverlening. Inspraak en overleg met de patiënt en zijn sociale om-
geving is een expliciete opdracht.

O
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n

g“Het is gewoon een kwestie van efficiëntie. Overleg en afstemming 
maken dat we onze zorg inzetten waar het het meest nodig is.

Gust Rector, 
algemeen directeur Alexianen Zorggroep Tienen
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Zorg24 is een samenwerkingsver-
band in de regio Tienen-Hoegaar-
den, tussen verschillende zorgverle-
ners die 24/24 instaan voor hulp in 
de thuissituatie, waardoor ouderen 
zo lang mogelijk in de vertrouwde 
omgeving kunnen verblijven. Er 
wordt als het ware een ‘netwerk van 
zorg’ opgebouwd.

Het project dat eind 2014 startte, 
werd ondertussen ingeschakeld voor 
een 97 cliënten.
De medewerkers van het project staan 
in voor nachtcontrole, zorgcoördi-
natie, crisisopvang en kortverblijf, 
ergotherapie aan huis, aangepaste 
dagopvang, maar ook financiële en 
psychosociale begeleiding.

ZORG 24

“Door Zorg24 merken we dat er 
betere contacten zijn tussen alle 
partners van de eerstelijnszorg.

Karen Princen
en Kristel Peeters 

Zorgcoaches

“ Wij zijn een centraal aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, wat de 
drempel verlaagt voor mantelzorgers die vaak heel wat vragen hebben.

Lien Pittevils 
Projectcoördinator Zorg24

Goedele Romanus vervult naast  
de liaisonfunctie ouderenzorg/GGZ 
ook de functie van projectmedewer-
ker binnen VLABO, het overlegplat-
form geestelijke gezondheidszorg 
Vlaams-Brabant. Als projectmede-
werker probeert zij via een samen-
werking knelpunten aan te pakken 
die worden ervaren in de samenwer-
king tussen GGZ-actoren, woonzorg-
centra en eerstelijnsactoren. 

Eerstelijnsactoren zijn immers vaak 
onvoldoende op de hoogte van de 
voorzieningen waar ze terecht kun-
nen en zijn zelf ook vragende partij 
om praktische tips en tricks aange-
reikt te krijgen voor de omgang met 
ouderen met psychische problemen. 
Psychische problemen van ouderen 
komen vaak gemaskeerd voor, en 
maken detectie daardoor nog moei-
lijker.

Goedele Romanus
stafmedewerker liaison ouderen-GGZ

AZT

“Dat eerstelijnsactoren en GGZ-medewerkers elkaar niet kennen, maakt de drempel hoog om elkaar te 
contacteren, wat voor gemiste kansen zorgt.

Goedele Romanus, 
stafmedewerker liaison ouderen-GGZ
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Op het vlak van de vermaat-
schappelijking van de geestelijke  
gezondheidszorg voor volwas-
senen, werden de handen in  
elkaar geslagen in de regio.  
De Alexianen Zorggroep Tienen en 
de vzw Hestia maken sinds 2011 deel 
uit van het 107-netwerk Leuven-Ter-
vuren.

Binnen het netwerk nemen wij 
de deelregio Zuid-Hageland  
(+/- 100.000 inwoners) voor onze 
rekening. We werken er samen met 
heel wat partners uit de eerste en 
tweede lijn om de geestelijke ge-
zondheidszorg zo dicht mogelijk bij 
de mensen te brengen.

Netwerk Leuven-Tervuren

ZorgBrug is een initiatief dat werd 
opgestart in het najaar van 2015, 
voor ouderen met een beperking. 

Het betreft een intersectoraal samen-
werkingsinitiatief dat een aanspreek-
punt wil vormen voor ouderen met 
een beperking en hun mantelzor-
gers, niet alleen door een luisterend 

oor te bieden, maar ook door prakti-
sche oplossingen aan te reiken zoals 
coördinatie en coaching. De sterkte 
van het project is de samenwerking 
tussen de gehandicaptenzorg en de 
ouderenzorg, waardoor outreaching 
en expertise-uitwisseling mogelijk 
zijn.

ZorgBrug

“ZorgBrug is een innoverend project dat inspeelt op  
de nieuwe noden in de samenleving!

Frans Theys, 
directeur ouderenzorg
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Innoverende projecten en IT-hulpmiddelen

Het zorglandschap is in volle ver-
andering, en ook in de ouderenzorg  
is dat tastbaar. De huidige  
gemiddelde leeftijd van een bewo-
ner in een WZC bedraagt 85 jaar, en  
deze leeftijd zal in de toekomst  
vermoedelijk nog stijgen, aangezien 
mensen veel langer thuis blijven  
wonen. Door middel van het  
zorgkruispunt, waarvan de  
Alexianen Zorggroep Tienen een 
voortrekkersrol op zich neemt, 
wordt ertoe bijgedragen dat mensen 
op een kwalitatieve manier langer 
thuis kunnen blijven wonen, en dit 
door projecten als Zorg 24, maar ook 
ZorgBrug, het centrum voor dagver-
zorging…

Anderzijds bieden ook de IT-mo-
gelijkheden een ondersteuning,  
om nauwe samenwerkingsver-
banden te laten ontstaan tussen  
mantelzorgers, derden en zorgverle-
ners.

In de assistentiewoningen van WZC 
Huize Nazareth wordt in 2016 ge-
start met een testproject (Hybrid 
electronic Communications - HeCo), 
waardoor hulpmiddelen zoals een 
telefoon met beeldscherm, of een 
horloge met dwaal- en valdetectie, 
worden ingezet in de thuissituatie. 
Essentieel hierbij is de samenwer-
king met verschillende zorgpartners, 
die snel kunnen inspelen op eventu-
ele noden. Het project biedt echter 
niet alleen voordelen op vlak van de 
thuiszorgsituatie, maar ook op vlak 
van sociale cohesie: doordat mensen 
ouder worden, belanden zij ook va-
ker in een kleinere sociaal netwerk, 
waardoor vereenzaming optreedt. 
Door het inzetten van digitale hulp-
middelen, gekoppeld aan contac-
ten met vaste referentiepersonen en 
activiteiten zoals aangeboden door 
een lokaal dienstencentrum, tracht 
de Alexianen Zorggroep Tienen hier 
proactief aan te werken.

OUDERENZORG

0
6Onze werking steunt op nieuwe inzichten en wetenschappelijke ont-

wikkelingen. Via resultaatsonderzoek meten we wat we doen en stu-
ren we onze meting bij. De Alexianen Zorggroep Tienen wil een ex-
pertisecentrum zijn in het netwerk van de hulpverlening.
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“Met de Alexianen Zorggroep Tienen willen we innovatief en voor-
uitstrevend zijn. Het tempo ligt dan ook pittig hoog.

Jill Hermans, 
directeur patiëntenzorg

“ Met onze initiatieven en samenwerkingsverbanden 
bouwen we een zorgkruispunt uit, dat de spil vormt 

van buurtgerichte zorg.

Frans Theys, 
directeur ouderenzorg
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Elektronisch patiëntendossier en indicatoren

In 2016 worden belangrijke stappen 
genomen in het opzetten van indica-
toren met betrekking tot een aantal 
zorggerelateerde processen, zoals 
opnames, langverblijf, afzonderin-
gen, diagnoses, medicatie, briefwis-
seling met externen en ROM (Routi-
ne Outcome Monitoring).

Daarnaast staat kwaliteitscontrole 
van de registraties in het elektro-
nisch patiëntendossier centraal, 
evenals het verder automatiseren 
maar ook visualiseren van de geko-
zen indicatoren en relevante cijfers.

PK | HESTIA

Wetenschappelijk onderzoek

De Alexianen Zorggroep Tienen be-
steedt veel aandacht aan het imple-
menteren en toepassen van zoge-
naamde evidence-based richtlijnen 
voor de diagnostiek en behandeling 
van psychiatrische aandoeningen, 
in de geneeskunde gedefinieerd als 
het “gewetensvol, expliciet en oor-
deelkundig gebruik maken van het 
huidige beste bewijsmateriaal om 
beslissingen te nemen over de zorg 
van individuele cliënten.” De inte-
gratie van het eigen denk- en beslis-
singsproces met wetenschappelijke 
bevindingen is daarbij wel noodza-
kelijk.

Daarnaast werken verschillende me-
dewerkers ook zelf actief mee aan 
het vergaren van “evidence” of we-
tenschappelijk bewijs door deel te 
nemen aan wetenschappelijk onder-
zoek, zowel binnen de organisatie, 
als extern door samen te werken met 
universiteiten en hogescholen.

Eén van de eigen onderzoeksprojec-
ten behelst het meten van de effec-
tiviteit van de behandelingen. Onder 
het motto “meten is weten”, werd 
Routine Outcome Monitoring (ROM) 
in 2001 voor het eerst breed inge-
voerd in de geestelijke gezondheids-
zorg in Nederland. De laatste jaren 

wordt er echter ook in Vlaanderen 
binnen het kwaliteitsdenken meer 
en meer aandacht besteed aan het 
belang van herhaalde metingen als 
onderdeel van “good clinical practi-
ces”. Ook binnen onze kliniek is men 
gestart met ROM, oftewel uitkom-
stenmanagement. 
Daarnaast wordt er binnen de AZT 
ook onderzoek gedaan naar de 
schemavragenlijst van Young, ge-
zinsfunctioneren, zorgervaring en  
multi-family therapy bij jongeren 
met een eetstoornis, ervaringsdes-
kundigen binnen de GGZ… 

Een relatief nieuwe onderzoekslijn 
binnen de AZT betreft het onder-
zoeken van de vraag of “neurocog-
nitieve trainingen” naast psychofar-
macotherapie en psychotherapie de 
kwaliteit van de zorg kan verbeteren 
en zorgen voor een lager hervalper-
centage.

Ondanks de grote belangstelling 
voor wetenschappelijk onderzoek, 
wordt in de instelling toch gestreefd 
naar een goede balans tussen het 
wetenschappelijk verantwoorde 
enerzijds en het praktisch haalbare 
anderzijds om zo te komen tot een 
goede “evidence based practice”.

PSYCHIATRISCHE KLINIEK
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OVERZICHT - CIJFERS
PSYCHIATRISCHE KLINIEK | HESTIA | WZC HUIZE NAZARETH | WZC SINT-ALEXIUS

STAGIAIRS 
PSYCHIATRISCHE KLINIEK

STAGIAIRS 
HESTIA

STAGIAIRS 
WZC HUIZE NAZARETH

STAGIAIRS 
WZC SINT-ALEXIUS

AANVRAGEN VOOR
INTERNE VORMINGEN

AANVRAGEN VOOR
EXTERNE VORMINGEN

141

691

609

546

122

328

181

5

44
56

Medewerkers 

246
S T A G I A I R S 

1300
O P L E I D I N G S -
A A N V R A G E N 

DEELNEMERS AZT-OPLEIDINGSDAGEN

DEELNEMERS STUDIEDAG ‘ZELFBESCHIKKING EN 
IDENTITEIT BIJ EETSTOORNISSEN’

DEELNEMERS AZT-MIDDAGSEMINARIES

DEELNEMERS STUDIEDAG ‘VERSLAVINGSZORG’0
7

De Alexianen Zorggroep Tienen investeert in vorming van medewer-
kers, stagiairs en patiënten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
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g“Studenten laten ons stilstaan bij onze eigen werking,  
wat zeker ook voor ons een meerwaarde betekent.

Ann Stalmans, 
hoofdverpleegkundige WZC Sint-Alexius
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De Alexianen Zorggroep Tienen 
wil zich openstellen voor studen-
ten om op een ‘werkplek’ theorie  
om te zetten naar de praktijk. 
Binnen elk onderdeel van de  
organisatie, werden stagemento-
ren aangesteld, die zich specifiek 
buigen over het contact met de 
scholen, het onthaal van de studen-
ten en de begeleiding en coaching 
op de werkvloer.

Studenten worden in de periode dat 
zij stage lopen opgenomen als ‘me-
dewerker’ onder de collega’s, maar 
krijgen ook individuele aandacht om 
bijvoorbeeld technieken te oefenen.

Door stageplaatsen aan te bieden, 
krijgen studenten een realistische 
kijk op hun toekomstig werkterrein, 
en ook voor de vaste medewerkers 
betekenen zij een meerwaarde: met 
hun inbreng en objectieve, frisse 
blik laten zij de medewerkers ook 
stilstaan bij de werking van de orga-
nisatie.

Op elke afdeling zijn er stagemen-
toren aangesteld, die het peter/
meterschap op zich nemen en het 
aanspreekpunt zijn voor de stage, de 
verwachtingen, maar ook de vragen 
of problemen die opduiken kunnen 
opvangen.

AZT

STUDENTEN

“ Een stagiair die komt vragen of er in de toekomst een mogelijkheid bestaat 
om binnen de organisatie te blijven werken omdat hij zich hier goed voelt…: 

dat is toch het mooiste compliment dat je kan krijgen.

Johan Lambert, 
hoofdverpleegkundige WZC Huize Nazareth

Naast stagiairs die ervaring komen 
opdoen, investeert de Alexianen 
Zorggroep Tienen ook in perma-
nente opleiding voor de medewer-
kers.

Medewerkers krijgen hiertoe 
een vormingsaanbod, samenge-
steld uit zowel interne als externe  
vormingen, om hun vaardighe-
den uit te diepen en kennis te ma-
ken met nieuwe tendensen binnen 
het werkdomein. Om iedereen de  
kans te geven om hierop in te 
gaan, worden de organisatiebrede  
thema’s voorgesteld in ‘middagsemi-
naries’. Afdelingsspecifieke thema’s 
worden op afdelingsniveau georga-
niseerd.

Een vaste vorming, die overigens 
verplicht te volgen is voor elke me-
dewerker van onze organisatie, is de 
‘opleidingsdag’, een stevige opfris-
singssynthese, gaande van handhy-
giëne, EHBO en Heimlich-manoeuv-
re tot brandblussen, handvaten om 
om te gaan met agressie en geweld 
of nog het praktisch werken met het 
intranet en het kwaliteitshandboek.
Daarnaast organiseerde de psychi-
atrische kliniek Alexianen Tienen 
2 studiedagen in 2015: “Wat neem 
ik mee en wat laat ik achter? Over 
zelfbeschikking en identiteit bij eet-
stoornissen” met 122 deelnemers; 181 
deelnemers werden verwelkomd op 
22 oktober op de studiedag “Versla-
vingszorg en wetenschap: worstelen 
of dansen?”

AZT

MEDEWERKERS

“Elke medewerker kan, in overleg met de leidinggevende,  
een doelgericht vormingsplan samenstellen.

Gust Rector, 
algemeen directeur Alexianen Zorggroep Tienen
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ZORGAANBOD

De psychiatrische kliniek Alexianen Tienen beschikt over 240 bedden en stoelen, gespreid over 5 specia-
listische afdelingen.

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

Doelgroep

ADOLESCENTEN 
EN JONG 

VOLWASSENEN

Doelgroep

VOLWASSENEN

Doelgroep

VOLWASSENEN

Doelgroep

KINDEREN

20 bedden + plaatsen
(+ 2 bedden Crisis 

ForK)

35 bedden
(A en T)

75 bedden
(A, T en Tn)

20 stoelen
(Td)

55 bedden
(A enT)

10 stoelen
(Td)

20 bedden
(Sp)

5 stoelen
(Td)

Doelgroep

OUDEREN

Eetstoornissen  
en trauma

Algemene regionale 
psychiatrie

Verslavingszorg

Afhankelijkheidspro-
blemen met andere 

kinderpsychiatrische 
problematiek

Ouderenpsychiatrie

A: bedden voor acute opname
T: bedden voor mensen in therapeutische behandelprogramma’s
Tn:  nachtverblijf
Td:  dagverblijf
Sp:  bedden voor speciale zorgen (ouderen in ons geval)
K:  bedden voor minderjarigen
Crisis:  bedden voor crisisopname0
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Afdeling eetstoornissen 
(Ter Berken)

De afdeling eetstoornissen is gespe-
cialiseerd in de behandeling van jon-
geren met eetstoornissen en aanver-
wante problemen, en beschikt over 
35 bedden, enkel voor vrouwen.

De behandeling vindt overwegend in 
groepsverband plaats en de duur va-
rieert van 3 tot 6 maanden. Jongeren 

onder de 18 jaar kunnen de behande-
ling deels combineren met hun stu-
die via de ziekenhuisschool.

Arts

 Dr. Katrien Schoevaerts – katrien.schoevaerts@fracarita.org

Teamcoördinator

 Jos Smets – jos.smets@fracarita.org

Therapiecoördinator

 Lies Depestele – lies.depestele@fracarita.org

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

Afdeling jeugd 
(Pathways)

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

Team jeugd biedt een zorgprogram-
ma voor kinderen en jongeren on-
der de 18 jaar, die kampen met psy-
chologische, relationele en sociale 
moeilijkheden en met problematisch 
gebruik van verslavende middelen 
(alcohol, medicatie en drugs).

Pathways heeft twee leefgroe-
pen, van elk maximaal 8 jongeren.  

Na de aanmelding en een kennis-
makingsgesprek, wordt de opna-
mevraag geëvalueerd en komt een  
jongere al dan niet op de wachtlijst 
voor opname. Zodra er plaats is, 
komt de jongere in de leefgroep te-
recht en neemt hij/zij deel aan het 
orthopedagogisch en jeugdpsychia-
trisch behandelprogramma.

Arts

 Dr. Karen Volckaert – karen.volckaert@fracarita.org

Teamcoördinator

 Els De la Ruelle – els.de.la.ruelle@fracarita.org
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Afdeling verslavingszorg 
(Ter Dennen)

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

Team verslavingszorg staat open 
voor mannen, vrouwen en jongeren 
met problemen gekoppeld aan mis-
bruik of afhankelijkheid van alco-
hol, medicatie of illegale drugs.

Familieleden, huisartsen of andere 
hulpverleners kunnen deze dienst 

contacteren voor advies of overleg. 
Een opname gebeurt in principe na 
evaluatie en rechtstreekse bespre-
king met de betrokkene zelf.

Artsen

 Dr. Hendrik Peuskens – hendrik.peuskens@fracarita.org
 Dr. Els Santens – els.santens@fracarita.org

Teamcoördinatoren

 Leen Bouvin – leen.bouvin@fracarita.org
 Ivo Vanschooland – ivo.vanschooland@fracarita.org

Therapiecoördinator

 Herman Hacour – herman.hacour@fracarita.org

Afdeling algemene regionale psychiatrie 
(Prisma)

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

De afdeling algemene regionale 
psychiatrie bestaat uit 3 zorgeenhe-
den of locaties, waar verschillende 
zorgfuncties worden aangeboden 
voor volwassenen (18 jaar - 65 jaar) 
uit de regio, gaande van poliklinisch  
advies, crisisopname of diagnosti-
sche en oriënterende opname. 

Prisma 1 is een acute observatieafde-
ling voor crisisopvang, diagnostiek 
en therapeutische oriëntering; ter-
wijl Prisma 2 een behandelafdeling 
is waar vooral groepstherapeutisch 
wordt gewerkt rond angst- en/of 
stemmingsstoornissen, of middelen-
misbruik. Op Prisma 3 ligt het accent 
op herstel.

Artsen

 Dr. Peter Joostens – peter.joostens@fracarita.org
 Dr. Asia Mierzejewska – asia.mierzejewska@fracarita.org
 Dr. Joris Van Roy – joris.van.roy@fracarita.org

Teamcoördinatoren

 Leen Romme – leen.romme@fracarita.org
 David Sebastiani – david.sebastiani@fracarita.org 
 Kristel Verheyden – kristel.verheyden@fracarita.org

Therapiecoördinator

 Gert Acke – gert.acke@fracarita.org
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De teams van de psychiatrische kli-
niek zijn allen multidisciplinair sa-
mengesteld, en kunnen ook rekenen 
op de deskundigheid van leden van 
enkele vakgroepen.

De sociale dienst, onder leiding van 
diensthoofd Francis Baumans zorgt 
enerzijds voor de dienstverlening en 
bijstand tijdens de opname van de 
patiënt en diens familie en ander-
zijds voor de ontslagvoorbereiding 
uit het ziekenhuis. 

Naast psychosociale hulpverlening 
biedt de sociale dienst de patiënten 
financiële, juridische en administra-
tieve bijstand en vormt het een brug-
functie tussen het ziekenhuis en het 
leefmilieu. De maatschappelijk wer-
kers trachten zorg te dragen voor 
de familie en te bemiddelen, alsook 
samen te werken met externe betrok-
ken zorgverstrekkers. 

De vakgroep ergotherapie is sa-
mengesteld uit ergotherapeuten, 
beeldende en dramatherapeuten, 
evenals muziektherapeuten. Deze 
therapeuten bieden een waaier 
aan therapieën aan, gericht op as-
sessment, inzichtelijke therapie, 
vaardigheidstraining, zinvolle dag-
besteding en trajectbegeleiding.  
An Volkaerts leidt de vakgroep van 
ergotherapeuten.

De vakgroep PMT/kine verte-
genwoordigt zowel de psycho-
motorische therapeuten als de  
kinesitherapeuten, onder leiding 
van Rudi Vanmarsenille.

De vakgroep psychologie, onder lei-
ding van diensthoofd An Vandeput-
te, ondersteunt zowel de patiënten 
als de teams op diagnostisch en the-
rapeutisch vlak.

PSYCHIATRISCHE KLINIEK

Multidisciplinaire teamsAfdeling ouderenpsychiatrie 
(Ter Linden)

Team ouderen staat in voor de diag-
nosestelling en de behandeling van 
ouderen (> 65 jaar) met een psychi-
sche/psychiatrische problematiek. 

Team 1 staat voornamelijk in voor 
ouderen met een of andere vorm 
van hersenlijden (o.a. demen-
tie). Dit lijden zorgt voor ernstige  
moeilijkheden op het vlak van  
denken, organiseren en het ge-
voelsleven. De behandeling is  
voornamelijk gericht op het  
opsporen en benutten van de nog 
resterende mogelijkheden van de 
oudere met hersenlijden. Naast 
het aanbieden van een voorspel-
baar dagverloop, is er binnen de 
behandeling veel aandacht voor  
maatwerk en het bevorderen van de 
eigenwaarde en het (psychisch) wel-

bevinden van de patiënten. 

Team 2 spitst zich toe op ouderen 
met een algemene psychiatrische 
problematiek zoals depressie, angst-
problemen, verslaving, bemoeilijkte 
rouw, relationele problemen… Via 
een aparte module wordt er extra 
aandacht gegeven aan ouderen met 
een verslavingsprobleem. Binnen 
het therapieaanbod (bewegingsthe-
rapie, ergotherapie, muziektherapie, 
psychotherapie en sociale therapie) 
en langs de leefgroepwerking ligt de 
focus op groepsprocessen. Doorheen 
het samenleven in groep, ontwikke-
len patiënten hun sociale vaardighe-
den en leren ze zichzelf, met al hun 
mogelijkheden en werkpunten, beter 
kennen.

Arts

 Dr. An Haekens – an.haekens@fracarita.org

Teamcoördinator

 Stefan Kelchtermans – stefan.kelchtermans@fracarita.org

Therapiecoördinator

 Anneleen Giedts – anneleen.giedts@fracarita.org

PSYCHIATRISCHE KLINIEK
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Coördinerend arts

 Dr. Asia Mierzejewska – asia.mierzejewska@fracarita.org

Teamleider

 Ariane Dewil – ariane.dewil@fracarita.org

Team activering

Teamleider

 Els Van De Sompel – els.van.de.sompel@fracarita.org

 Geert Vandeborght – geert.vandeborght@fracarita.org

Beschut wonen

Team activering biedt cliënten op 
een laagdrempelige manier de kans 
om sociale contacten te leggen en 
deel te nemen aan dagactiviteiten 

via het ontmoetingscentrum, en be-
geleidt hen met arbeidstraining, tra-
jectbegeleiding en vorming via het 
activiteitencentrum.

Beschut wonen beschikt over een 
aanbod voor huisvesting en bege-
leiding voor cliënten met een psy-

chiatrische problematiek die nood 
hebben aan ondersteuning op ver-
schillende levensdomeinen.Mobiel team

HESTIA VZW - VERMAATSCHAPPELIJKTE ZORG

Verantwoordelijke arts

 Dr. Joris Van Roy – joris.van.roy@fracarita.org

Teamcoördinator

 Lieve Smet – lieve.smet@fracarita.org

Het mobiel team begeleidt en behandelt cliënten in de eigen leefomgeving.

Hestia richt zich tot volwassen per-
sonen met een psychiatrische of 
psychosociale problematiek, die 

ondersteuning nodig hebben in hun 
maatschappelijk functioneren.

De vermaatschappelijkte gezond-
heidszorg van de Alexianen Zorg-

groep Tienen verloopt via 3 initiatie-
ven:

Coördinator

 Ariane Dewil – ariane.dewil@fracarita.org
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Woonzorgcentrum Huize Nazareth 
kan 159 bewoners huisvesten, ge-
spreid over vier verblijfsafdelingen, 
waarvan één met gesloten deuren 
voor bewoners die deze beveiliging 

nodig hebben. In “Signorie de Me-
rode” zijn er 11 serviceflats beschik-
baar en in “Residentie Cappendaele” 
26 servicewoningen.

Dagelijks verantwoordelijke

 Paula Langenaekens – paula.langenaekens@fracarita.org

CRA-artsen

 Dr. Michel Reniers

 Dr. Jeroen Vandenbrandt

Hoofdverpleegkundigen

 Chris Foriers – chris.foriers@fracarita.org

 Johan Lambert – johan.lambert@fracarita.org

 Lucretia Verbert – lucretia.verbert@fracarita.org

 Cathérine Wambacq – catherine.wambacq@fracarita.org

WZC HUIZE NAZARETHWZC SINT-ALEXIUS

Woonzorgcentrum Sint-Alexius biedt 
60 permanente woongelegenheden, 
waarvan 11 ROB en 49 RVT, en 5 bed-
den kortverblijf. Daarnaast zijn er 

ook 15 plaatsen in het centrum voor 
dagverzorging en is er een lokaal 
dienstencentrum.

Dagelijks verantwoordelijke

 Frans Theys – frans.theys@fracarita.org

CRA-arts

 Dr. Luc Nijs

Hoofdverpleegkundigen

 Carla Marteaux – carla.marteaux@fracarita.org

 Ann Stalmans – ann.stalmans@fracarita.org
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Algemeen directeur

 Gust Rector – gust.rector@fracarita.org

Hoofdarts

 Dr. An Haekens – an.haekens@fracarita.org

Facilitair directeur

 Jan Delahaye – jan.delahaye@fracarita.org

Administratief directeur

 Stany Engelbosch – stany.engelbosch@fracarita.org

Coördinator administratie

 Tine Reniers – tine.reniers@fracarita.org

Directeur zorg

 Jill Hermans – jill.hermans@fracarita.org

Coördinator patiëntenzorg PK AlexianenTienen

 Eveline Van Puyvelde – eveline.van.puyvelde@fracarita.org

Coördinator vermaatschappelijkte GGZ - Hestia vzw

 Ariane Dewil – ariane.dewil@fracarita.org

Directeur ouderenzorg

 Frans Theys – frans.theys@fracarita.org

Dagelijks verantwoordelijke WZC Huize Nazareth

 Paula Langenaekens – paula.langenaekens@fracarita.org

Dagelijks verantwoordelijk WZC Sint-Alexius

 Frans Theys – frans.theys@fracarita.org

BESTUUR

 - Diensthoofd 
voeding

 - Diensthoofd huis-
houdelijke dienst

 - Diensthoofd gebou-
wen/technieken/
informatica

 - Diensthoofd HRM
 - Diensthoofd admi-
nistratie

 - Teamcoördinator 
afd 1

 - Teamcoördinator 
afd 2

 - Teamcoördinator 
afd 3

 - Teamcoördinator 
afd 4

 - Teamcoördinator 
afd 5

 - Teamleider F2
 - Teamleider F3
 - Teamleider (F1)
 - Teamleider (F5)

 - Diensthoofd 1
 - Diensthoofd 2
 - Diensthoofd 3
 - Diensthoofd 4

 - Diensthoofd 1
 - Diensthoofd 2

Algemeen directeur

Hoofdarts

Directeur zorgAdministratief 
directeur

Facilitair
directeur

Directeur ouderenzorg

Coördinator
patiëntenzorg

PK Tienen

Coördinator
administratie

Coördinator
vermaatschappe-

lijkte GGZ

Dagelijks
verantwoorde-

lijke

Dagelijks
verantwoorde-

lijke

Organisatie-ondersteunende diensten Geestelijke gezondheidszorg Ouderenzorg

WZC
Huize Nazareth

WZC
Sint-Alexius

Residentiële
GGZ

Vermaatschappe-
lijkte GGZ

Facilitaire
diensten

Administratieve
diensten

ORGANOGRAM



82

PSYCHIATRISCHE KLINIEK ALEXIANEN TIENEN

Liefdestraat 10
3300 Tienen

alexianentienen@fracarita.org
T 016 80 75 11

HESTIA VZW

Liefdestraat 1
3300 Tienen

hestia@fracarita.org
T 016 81 90 67

WZC HUIZE NAZARETH

Goetsenhovenplein 22
3300 Tienen

wzc.nazareth@fracarita.org
T 016 80 27 06

WZC SINT-ALEXIUS

Alexianenweg 27
3300 Tienen

wzc.alexius@fracarita.org
T 016 81 59 02

CONTACT

De Alexianen Zorggroep Tienen
behoort tot de groep 

Provincialaat der Broeders van Liefde




