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“Jij mag zijn zoals je bent,
om te worden die je bent,
maar nog niet kunt zijn. En
je mag het worden op jouw
wijze en op jouw uur.”
(Anna Terruwe)
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Interessante informatie:

Wat is een wettelijke vertegenwoordiger?
Een wettelijke vertegenwoordiger – of kortweg vertegenwoordiger – is een
meerderjarige wilsbekwame persoon die in de plaats van de bewoner zijn
rechten als patiënt uitoefent wanneer deze daar zelf niet meer toe in staat is.
De vertegenwoordigde bewoner wordt altijd nog zoveel mogelijk betrokken
bij de uitoefening van zijn rechten.
Wie is de vertegenwoordiger?
Als wilsbekwame meerderjarige kan de bewoner zelf een vertegenwoordiger
aanduiden die zijn belangen behartigt wanneer hij dat zelf niet meer kan.
Als de bewoner dat niet doet, geldt er een wettelijke volgorde: in eerste instantie treedt de partner voorop, vervolgens de meerderjarige kinderen, ouders of een meerderjarige broer of zus.
Als er niemand beschikbaar is of als er discussie is tussen de genoemde personen, zal de behandelende arts of zorgverlener de belangen van de patiënt/
bewoner behartigen in overleg met zorgverleners die bij de behandeling en
verzorging betrokken zijn.
Wat is de rol van een vertegenwoordiger?
Een vertegenwoordiger is dus de persoon die inzake de uit te oefenen patiëntenrechten in de plaats van de patiënt optreedt wanneer de patiënt feitelijk of
juridisch niet in staat is deze rechten zelf uit te oefenen omdat hij wilsonbekwaam is.
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Hoe kan men zelf een vertegenwoordiger aanstellen?
De bewoner kan op het ogenblik dat hij nog wilsbekwaam is een formele (of benoemde) vertegenwoordiger aanduiden die in zijn plaats zal
optreden zolang hij niet in staat is zelf zijn patiëntenrechten uit te oefenen. Het is hierbij wel de bedoeling dat deze vertegenwoordiger de wil
van de bewoner vertolkt en optreedt in zijn belang. De aanduiding van
een formele, zelf gekozen, vertegenwoordiger dient schriftelijk te gebeuren via het formulier “aanwijzing van een vertegenwoordiger” (zie
model op www.patientrights.be of op
www.vlaamspatientenplatform.be).
Die verklaring moet bezorgd worden aan de artsen.
Wilt de bewoner de aanstelling intrekken, dan moet dat opnieuw schriftelijk gebeuren.
LET OP! Een vertegenwoordiger is niet te verwarren met een vertrouwenspersoon: dat is iemand aan wie de patiënt/bewoner officieel de toestemming geeft om hem bij te staan in de contacten met
de medische wereld. Hij kan niet in de plaats van de bewoner zijn
rechten uitoefenen.

Ervaringsdeskundigen in Salvenbos.
In 2015-2016 zijn we mee ingestapt met Sint –Kamillus om ervaringsdeskundigen in te schakelen in de dagdagelijkse werking van onze afdeling. We zijn begonnen met een klein project met een groepje mensen die samen gedurende 10 maanden vergaderden met de ervaringsdeskundigen.
Wat kan zo’n ervaringsdeskundigen betekenen voor de bewoner
in Salvenbos?
Bewoners en Familie

De bewoner kan bijvoorbeeld de ervaringsdeskundige ervaren als
een lotgenoot en die ervaring kan hem uitnodigen tot het aangaan
van een diepgaander contact. Of als iemand die dezelfde taal
spreekt, waardoor het gesprek gemakkelijker verloopt. Of misschien is het de communicatiestijl en het non-verbale gedrag van de
ervaringsdeskundige die bij de bewoner een gevoel van herkenning
oproepen. Op deze manier zich verwant voelen met de ervaringsdeskundige kan ertoe leiden dat de bewoner zich beter begrepen
voelt of meer erkend en ondersteund op het emotionele vlak. De
ervaringsdeskundige heeft een bruggenbouwerfunctie tussen bewoner en personeel.. Er kunnen dus heel wat dynamieken en processen
werkzaam zijn die ertoe bijdragen dat in het perspectief van de
bewoner de afstand tot de dienst verkleint.
Ondertussen is er één sessie afgewerkt en liggen de bevindingen op
tafel. Het is een leerproces aan beide kanten. Er zijn succesverhalen
en leerpunten. Hieruit hebben we besloten om verder op weg te
gaan en onze afdeling open te stellen als leerplaats voor andere ervaringsdeskundigen.
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Nieuwjaarsreceptie
De bewoners, directie en medewerkers van PVT Salvenbos nodigen jullie
uit op zondag 22 januari 2017 om samen het nieuwe jaar in te zetten.
Wij verwachten jullie vanaf 14u.voor een gezellig samen zijn op de afdeling
met taart en koffie.
Tijdens het samenzijn loopt er voortdurend een PowerPoint met de activiteiten van het jaar 2016.
Zoals vorige jaren zal ook nu er een standje staan van Akcent.
Informatie openbaar vervoer
Uitstappen met de lijnbus zullen iets anders verlopen daar de halte van de
Huttenlaan wordt geschorst. De bewoners zullen tot aan de Spar moeten
stappen om de bussen van in Leuven centrum te gebruiken.
Ze kunnen er ook voor kiezen om de bussen van de TEC te gebruiken maar
deze rijden de ring op van Leuven.
Pastorale informatie
In 2017 zal Guido Smets iedere 1e woensdag van de maand om 11.00u. voorgaan in de eucharistieviering in de kapel. Het liturgisch aanbod zal wekelijks
worden uitgehangen ad valvas op de afdeling. Ook andere pastorale activiteiten worden steeds uitgehangen. Iedereen is welkom!
Activiteitenkalender
van Akcent en de
pastorale dienst

Maria Lichtmis: Op donderdag 2/2 worden er pannenkoeken gebakken.
Aswoensdag, 01/3 om 11u.15: viering en askruisje.
Tijdens de Vasten (maandag / dinsdag in maart) gaat er een stemmige koffie
stopnamiddag (14.00-15.00u.) door met spreker en een stand van de wereldwinkel.
Zondag 09/4: Palmzondagviering (palmpasenstok, uitreiking takjes) om 10u.
Tijdens de Goede week sluiten we aan bij de vieringen van St Kamillus, Witte Donderdag om 10.15 u en Goede Vrijdag om 15 u.
Zondag 16/4: viering Pasen, 10u in Salvenbos.
Maandag of dinsdag in april: uitstap met de bus naar Leuven met een lekkere
afsluiter. Suggesties voor uitstappen kunnen gemeld worden bij Ilse.
Zondag 04/06: viering Pinksteren, 10u.
Dinsdag in juni: daguitstap naar Scherpenheuvel of Averbode (zie affiche).

CONTACTGEGEVENS
Campus Salvenbos
Naamsesteenweg 492
3001 Heverlee
Psychiater: Dokter Hilde Smets
016/45.26.11.
Campuscoördinator:
Kate Lippeveldt
kate.lippeveldt@fracarita.org
016/45.29.56.
Hoofdverpleegkundige:
Patricia Decoster
patricia.decoster@fracarita.org
016/45.29.57.
Hoofdverpleegkundige:
Marleen Molenberghs
marleen.molenberghs@fracarita.org
016/45.29.58.
Maatschappelijk werker:
Luc Croes
luc.croes@fracarita.org
016/45.29.47
Familieleden van bewoners kunnen
hun wensen, suggesties, grieven,
ideeën kenbaar maken via het emailadres
“ families.salvenbos@gmail.com”,
dat beheerd wordt door hun
vertegenwoordigers

Varia
We hebben in 2016 vijf mensen uitgewuifd en het zelfde
aantal mensen verwelkomd.
We zijn met twee groepen bewoners op vakantie geweest.
Andere bewoners zijn er met familie of vrienden op uit getrokken.
We hebben op het gelijkvloers tentoonstelling gehad van
artiesten binnen en buiten Salvenbos.
We hebben een kat op het domein rondlopen die wordt verzorgd door de bewoners van SBB.
De drie vogels in de volière worden dan weer verzorgd door
een bewoner van SBA.
Vanaf 13 februari start Marleen Molenbergs aan een nieuwe
uitdaging als Head care in een WZC te Tervuren. We wensen
haar veel succes.

