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PVT Salvenbos

Familieleden van bewoners kunnen hun wensen,
grieven en ideeën kenbaar maken via het e-
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mailadres: families.salvenbos@gmail.com.
Dit wordt beheerd door hun vertegenwoordigers.
ZINZORG EN PASTORAAT
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Campus Salvenbos
Naamsesteenweg 492
3001 Heverlee

“Ik val. Ik sta op. Ik maak fouten. Ik ben mens. Ik
ben niet perfect. Ik leef en ik leer.”
Er is een deeltijdse pastoraal werkster aanwezig om
de bewoners bij te staan bij zingevings- en levensvragen.
AKCENT EN BEWEGINGSACTIVITEITEN
Bewoners kunnen elke weekdag terecht in het activiteitencentrum op de campus. De verantwoordelijken
van het centrum zorgen ook voor de invulling van
de daguitstappen en jaarlijkse evenementen. Voor

Psychiater: Dokter Philippe Persoons
016/45.26.11.
Campuscoördinator
Kate Lippeveldt
kate.lippeveldt@fracarita.org
016/45.29.56.

PVT Salvenbos is een woonomgeving
waar mensen met gestabiliseerde
psychiatrische moeilijkheden
langdurig kunnen verblijven op een
aangename manier.

Hoofdverpleegkundige SBA
Patricia Decoster
patricia.decoster@fracarita.org
016/45.29.57.

sport en beweging kunnen bewoners in de voormiddag terecht in het bewegingslokaal naast het activiteitencentrum.

Hoofdverpleegkundige SBB
An Renders
an.renders @fracarita.org
016/45.29.58.
Maatschappelijk werker
Ann Mertens
ann.mertens@fracita.org
016/45.29.47

Telefoon: 016/45.26.11

PVT Salvenbos een levendige gemeenschap
BEWONERS WILLEN MEER DAN EEN PVT
Daarom geven we een aantal van de 61
mensen die in Salvenbos wonen de kans
om in kleinere leefgroepen aan hun doel te
werken. Zo is er ‘de schakel’. Dit is een
leefgroep van 8 bewoners die later naar
een omkaderde woonunit willen doorschuiven. De schakel is een vleugel van het gebouw achteraan op campus Salvenbos.

De individuele groeimogelijkheden van
de bewoner staan altijd centraal.
Ook mensen in het PVT hebben wensen en
verlangens die ze nog willen waarmaken.
Het PVT is geen eindstadium, maar een
periode in hun leven. Sommige mensen
willen nog terug naar de maatschappij. Ze
willen wonen in een beschutte woonvorm.
Ze willen alleen gaan wonen met begeleiding van bv. mobiele teams. Ze kiezen
voor een langer verblijf in een PVTomgeving.
Anderen willen liever naar een woonzorgcentrum wanneer ze wat ouder worden en
nog anderen met psychiatrische moeilijkheden die al buiten wonen, willen soms kortstondig rust vinden in een PVT-omgeving.

Deze bewoners hebben een specifiek begeleidingsplan en eigen voorzieningen
zoals sanitair en een gemeenschappelijk
keuken. Begeleiding is gericht op activatie
en herwinnen van autonomie.

Een wat grotere leefgroep zal bestaan uit
bewoners die nood hebben aan een omgeving, zoals een woonzorgcentrum.
De somatische zorg primeert op de psychische
zorg. De begeleiding is gericht op ondersteuning en nabij zijn.
Het is een ‘take it easy’-groep. De bewoners
zijn ingeschreven in een woonzorgcentrum en
wachten op een plaats.
Voor alle andere bewoners blijft het PVT Salvenbos een reguliere woonvorm waar mensen met een langdurig gestabiliseerde
psychiatrische stoornis aangenaam kunnen
leven.
Bewoners zullen nooit doorstromen naar een
specifieke leefgroep zonder de familie of
partners gehoord te hebben. Samenwerken
met familie en partners in verantwoordelijkheid voor goede zorg voor elkaar is cruciaal.

De ‘herbronning’ is voor personen, die al
buiten wonen maar die voor een korte tijd
nood hebben aan extra ondersteuning. Zij
kunnen ook in het PVT terecht. Ze kunnen
even op adem komen en herstellen, om
nadien terug naar hun woning te gaan.
Deze korte opname kan ook een herademing zijn voor de mantelzorgers. De herbronning voorkomt heropname in een ziekenhuis.

Gedachten en informatie uitwisselen en zoeken naar herstelfactoren zullen bijdragen tot
constructieve beslissingen die het herstelproces gunstig kunnen beïnvloeden. Met dit meerjarenplan hopen wij de zorg voor de bewoners dynamischer, op maat van de persoon en
nog kwalitatiever te maken.
De stuurgroep van het PVT

