Hoe aanmelden?
Je neemt contact op met de dienst zorgvragen
van het P.C. Dr. Guislain. Dat kan op het
nummer 09 216 33 90 of via mail naar
zorgvragen@guislain.broedersvanliefde.be.
Na de aanmelding verzamelt het team in
overleg met de ouders de nodige medische
gegevens.

Op

basis

van

die

informatie

beslissen we of we het kind, zijn ouders en
verwijzers uitnodigen voor een intakegesprek.
Tijdens dat gesprek gaan we na of het kind
voldoet aan de opnamecriteria. Zo moet er
onder meer een reële kans op verbetering zijn

P.C. Dr. Guislain - Fioretti
Campus De Deyne
E. De Deynestraat 2, 9000 Gent
T 09 385 77 62 - F 09 385 77 64

en moet het kind kunnen terugkeren naar z’n
oorspronkelijke omgeving.

Fioretti
afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Een aanmelding is definitief na akkoord van de

ouders.

Ons team
Artsen
Dr. Miet Suy (kinder– en jeugdpsychiater)
Dr. Linda Baudewijns (psychiater)
Afdelingshoofd
Tom De Bois

Campus Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12
Campus Sint-Alfons
St.-Juliaanstraat 1, 9000 Gent
T 09 243 55 55 – F 09 243 55 56
Campus De Deyne
E. De Deynestraat 2, 9000 Gent
T 09 385 77 62 – F 09 385 77 64

Campus Lorkenstraat – PVT
Lorkenstraat 30, 9000 Gent
T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12

Afdelingspsychologen
Bram Henau
Sofia Vanneste
Maatschappelijk werk
Fien Vervaecke

P.C. Dr. Guislain behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde
Stropstraat 119, 9000 Gent

Ondernemingsnummer 0406.633.304

www.guislain.be

Fioretti
Fioretti is de kinderpsychiatrische afdeling
van het P.C. Dr. Guislain voor kinderen en
jongeren

met

een

psychiatrische

stoornis

en

bijkomend

een

As

I

(licht)

verstandelijke beperking.

Kinderen

Onze werking

Als je kind verstandelijk beperkt is en …

Fioretti

gehuld is in ontroostbaar verdriet,
zo goed als onbereikbaar is,
opstandig blijkt en echt als moeilijk overkomt,
in de knoop zit met zijn of haar puberteit,
of zich overvraagd weet op school,
extreem prikkelbaar is,

Bloemetjes
Als een kind het niet kan verwoorden en …

Fioretti is Italiaans voor “bloemetjes”.

en 15 jaar.

 is erkend voor 15 bedden (waarvan 1
crisisbed voor kortdurende opnames van 2
dagopvang en 2 voor nachtopvang.

 wil de nodige creativiteit aan de dag leggen
om een menswaardig en deskundig antwoord
te

je je afvraagt wat er gaande is
en wat er aan de hand is met dat kind.

komen ze in alle vormen en kleuren. En
toch vormen ze in al hun verscheidenheid

Als mensen geen zinnig antwoord meer kunnen

ook een rijk geheel. We koesteren een

vinden op de vraag waarom hen dit overkomt …

zoeken

Dan

wil

Fioretti

vanuit

een

behandelsetting

in

de

samenwerking

tussen

patiënten, hun ouders, het team en de
ruimere maatschappij.

 staat in voor een hartelijk leefklimaat dat we
zowel

fundamenteel respect voor het kind, zijn
omgeving en zijn beperkingen.

tot 12 jaar en een voor jongeren tussen 12

weken), met 3 bijkomende plaatsen voor

zodat de goedbedoelde aanpak niet werkt.

Net als bloemen zijn kinderen uniek en

 heeft twee leefgroepen: een voor kinderen

een

therapeutische

als

orthopedagogische waarde willen geven.

samen met jou op zoek gaan naar een
Fioretti is daarnaast ook een zinnebeeld van

mogelijke oplossing of aanvaarding.

 ziet een opname steeds als tijdelijk.

onze vriendelijke houding en instelling tot
de

natuur

en

de

schepping.

Die

 wil voor, tijdens en na een opname intensief

basishouding is het kenteken van onze

verbonden

afdeling.

verwijzers.

Inhoudelijk

steunen

we

voornamelijk op ontwikkelingsdynamische
referentiekaders.

blijven

met

de

context

en

