Contactgegevens

Algemene opdracht
PVT Lorkenstraat als afzonderlijk zorgaanbod,
stelt het wonen centraal in haar werking. De
architectonische inplanting van onze gebouwen in
de Gentse Bloemekenswijk met een opdeling in
verschillende

kleinschalige

woonvormen,

accentueert dit.
De begeleiding is er op gericht om de autonomie

PVT Dr. Guislain
Campus Lorkenstraat
p/a Francisco Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
T 09 216 33 11
F 09 216 33 12
pc.dr.guislain.lorkenstraat@fracarita.org

en kwaliteit van leven in de verschillende levensen

persoonlijke

recreëren,
sociale

domeinen:

zelfzorg,

relaties

zo

wonen,

gezondheid,
optimaal

werken,
zingeving,

mogelijk

te

ondersteunen.

P.C. Dr. Guislain behoort tot het
Provincialaat der Broeders van Liefde vzw
Stropstraat 119, 9000 Gent

Ondernemingsnummer 0406.633.304

Samen met de bewoner en zijn betekenisvol

PVT LORKENSTRAAT

netwerk zal de woonbegeleiding hier concrete
vorm aan geven.

Contactpersonen



Elke Vanneste en Wouter Demarest
afdelingshoofden
elke.vanneste@fracarita.org
wouter.demarest@fracarita.org



Karline Vermeulen
coördinator
karline.vermeulen@fracarita.org



Jasmijn Vandoorne
maatschappelijk werk
jasmijn.vandoorne@fracarita.org



Dr. Hans Debruyne
psychiater en beleidsarts
hans.debruyne@fracarita.org

www.guislain.be

foto’s: www.filipdujardin.be

Woonbegeleiding

PVT Lorkenstraat
PVT

Lorkenstraat

maakt

deel

uit

van

het

Het uitgangspunt is herstel ondersteunende zorg

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain.

waarbij we streven om elke bewoner de regie
over zijn eigen leven zoveel mogelijk (terug) te

Naast

het

ziekenhuis

ligt

het

geven, rekening houdend met zijn mogelijkheden

psychiatrisch

en beperkingen.

verzorgingstehuis (PVT), dat zijn naam ontleende
aan de Gentse straat waar een deel van de

We

Lorkenstraat, Bloemekenswijk Gent

voorziening is ingepland.

putten

hiervoor

milieugerichte,

het

uit

het

krachtgerichte,

inspiratie

het

narratieve, de presentietheorie, bemoeizorg en
het SRH model (Bennett, Rapp, White, Baart,

PVT Lorkenstraat is een open woonvoorziening

Thielens, Den Hollander & Wilken).

waar langdurige woonbegeleiding wordt geboden
aan 60 bewoners (PVTp) met een psychiatrische

Iedere

problematiek.

woonbegeleider toegewezen. Deze coördineert

bewoner

krijgt

een

individuele

het begeleidingsproces van en met de bewoner
in overleg en samenwerking met collega's.

Wonen

Activiteiten

worden

door

de

dienstdoende

woonbegeleiding ingericht op vraag van en met
de bewoners. Er is zowel een centraal aanbod als

PVT

Lorkenstraat

biedt

een

verscheidenheid

aan

woonvormen.

een aanbod op individuele basis. Activiteiten
kunnen

zowel

intern

of

buitenshuis

worden

georganiseerd. Het opzoeken van het reguliere
Twee groepen, 'zorg' en 'structuur', bieden elk plaats

aanbod is daarbij steeds een mogelijkheid.

aan 12 bewoners die bijzondere aandacht en nabijheid

De

nodig hebben. Deze woonentiteiten bevinden zich aan
de binnenzijde van de campus.

medisch-psychiatrische

opvolging

gebeurt

door een psychiater, huisarts en geneesheerinternist

in

multidisciplinair

samenwerk ing
team

met

waarbij

he t

24-uurs

Het open gedeelte bevindt zich aan de Lorkenstraat zelf

verpleegkundige permanentie is voorzien.

en biedt woongelegenheid aan 36 bewoners.

Het beleid en de dagelijkse werking wordt mede

Deze

woonzone

bewoners,

bestaat

appartementen

uit

woonhuizen

met

3

met

bewoners

5
en

individuele studio’s. De begeleiding is niet continu
aanwezig in de huizen doch permanent oproepbaar.

aangestuurd door de bewonersraad.
In PVT Lorkenstraat is er tevens een team
vrijwilligers

aan

de

slag.

Zij

onderhouden

individueel gerichte contacten of leveren een
bijdrage in het activiteitenaanbod.

