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1.2
Situering van zorgeenheid PVT Bilzen binnen het Medisch Centrum St.- Jozef
De huidige populatie verblijft sedert september 2011 onder de naam zorgeenheid PVT Bilzen en
bestaat momenteel uit 14 bewoners, vrouwelijke volwassen en oudere bewoners met een
verstandelijke en multiple beperkingen en mensen met een chronisch psychiatrische problematiek die
een zelfde statuut hebben en binnen de leefgroep passen daar ze op een gelijkaardig leefniveau
functioneren. Hiervan zijn er 12 bewoners met een uitdovend statuut.
2
ZORGKADER
2.1
Multidisciplinair team
Het team van PVT Bilzen is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een geneesheer-psychiater,
een psycholoog, een hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, opvoedsters, kinderverzorgsters, een
ergotherapeut en een muzikaal animator.
2.2
Doel en filosofie van de zorgeenheid
Als eerste doelstelling wordt het creëren van een thuissituatie nagestreefd. In alle activiteiten en
passiviteit van het dagelijkse leven (dagindeling, relaties en omgang onderling en met begeleiding,
dagtaken, ontspanning, jaarlijks terugkerende socio-culturele evenementen enz.) wordt deze
doelstelling op het voorplan geplaatst en is ze bepalend voor de verdere uitwerking van programma's
en handelingsplannen.
Als tweede doelstelling van PVT B valt te situeren de behandelfilosofie in het kader van het ‘
rehabilitatie – denken ‘. Rehabilitatie staat op het proces van het helpen van psychische ‘
gehandicapten’ om zo goed mogelijk gebruik te maken van hun restcapaciteiten om een zo optimaal
mogelijk niveau van functioneren te bereiken in een zo normaal mogelijke context.
Concreet betekent dit dat men vanuit deze benadering de gevolgen van de ziekte wil beperken en de
bewoners leren omgaan met deze beperkingen. M .a w. worden de bewoners voornamelijk benaderd
vanuit een ‘ zorg ‘ houding, die door het creëren van omgevingsprothesen, individuele problemen in
beperkingen van de bewoner dragelijker tracht te maken.
Naast het ‘ rehabilitatie denken ‘ baseren we ons binnen de zorgeenheid ook op de benadering ‘
Gentle Teaching ‘. Gentle Teaching is gericht op het helpen van mensen met psychische en
gedragsstoornissen door het vormen van gevoelens van zekerheid en veiligheid. Het is een houding
die het team aanneemt in de benadering van de bewoners.
2.3
Organisatie van de verpleegkundige zorg
De verpleegkundige zorg op de zorgeenheid PVT Bilzen strekt zich uit over verschillende
zorggebieden.
Een eerste en zeer belangrijk zorggebied is de lichamelijke verzorging en hygiëne. Aangezien de
populatie bestaat uit ouder wordende verstandelijk en multiple beperkte bewoners wordt een steeds
groter deel van de aandacht en werktijd besteed aan directe en indirecte zorgen voortvloeiend uit
deze specifieke problematiek.
Andere zorggebieden zijn zelfredzaamheid, motoriek en psychomotoriek, arbeid en dagtaken (ADL),
vrije tijd en ontspanning (PDL), communicatie, sociale vaardigheden, relatievorming, realiteitsbesef
(DL) alsook het begeleiden van inwoners met gedragsstoornissen en psychische stoornissen.
3
THERAPEUTISCH PROGRAMMA
3.1
Omschrijving van de leefgroepen
Aangezien het een PVT zorgeenheid is en geleefd wordt vanuit een thuissituatie wordt niet meer
gewerkt in termen van therapeutische programma’s en behandelingsplannen doch vanuit
handelingsplannen en zorgplannen.
In essentie vormen de inwoners één (grote) familie die enkel voor de activiteitensessies uit praktischorganisatorische reden wordt opgesplitst in twee groepen op basis van
functioneringsniveau en behoefte aan actief bezig zijn.
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3.2
Het therapeutische behandelingsprogramma
Drie pijlers kenmerken de werking van PVT Bilzen, namelijk het verpleegkundige, het
orthopedagogische en het huishoudelijke. Aangezien het verouderingsproces bij mensen met een
verstandelijke beperking sneller verloopt, moet hun gezondheidstoestand constant geëvalueerd en
opgevolgd worden.
Bijna alle inwoners hebben zeer regelmatig specifiek verpleegkundige zorgen nodig. Wat het
orthopedagogische betreft ligt de klemtoon meer op het zijn dan wel op het doen, meer op het
klimaat dan wel op (be)handelen.
Veel aandacht wordt besteed aan het pedagogisch maken van het leefklimaat. Naast de aandacht voor
de concrete inrichting van de leefruimte, werd er door middel van bijscholing inzicht verkregen in de
theorieën van John Mc Gee en Jacques Heijkoop waarna er meer plaats gecreëerd wordt voor het
ondersteunen, het samenzijn, het zich verbonden weten met de bewoner, de noden en behoeften van
de oudere bewoners met een verstandelijke handicap.
John Mc Gee is de grondlegger van Gentle Teaching. Gentle Teaching is een benadering die gericht is
op het helpen van mensen met psychische en gedragsstoornissen door het vormen van gevoelens van
zekerheid en veiligheid. Gentle Teaching is een houding die de verpleegkundige aanneemt in de
benadering van de bewoners. Kernbegrippen zijn: respect, acceptatie, tolerantie, onderlinge
afhankelijkheid, menselijke waardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Centraal in de benadering
staat de onvoorwaardelijke acceptatie van de persoon met een verstandelijke handicap, daarom niet
zijn gedrag, maar het waarderen van de totale mens. Pas als iemand zich geaccepteerd en
gewaardeerd voelt zoals hij is, zal vanuit die relatie de mogelijkheid tot verandering ontstaan.
Dit kan men bewerkstelligen door situaties aan te bieden die met grote zekerheid leiden tot positieve
waardering. Als men iets wil leren, beginnen met iets wat niet fout kan gaan en de storende factoren
uit de omgeving verwijderen of vermijden. Negatief gedrag wordt genegeerd en men probeert de
bewoner af te leiden naar datgene wat
hem plezier geeft. Gentle Teaching wordt nog wel eens verward met alles toelaten. Dit is niet het
geval. De hulpverlener moet richting geven aan het bestaan van de bewoner, doch niet op een
overheersende manier, maar vanuit de veiligheid van een relatie die de hulpverlener met de bewoner
heeft opgebouwd. Dit wil niet zeggen dat met Gentle Teaching alle problemen opgelost worden.
Sommige bewoners hebben ook structuur nodig.
Het moeilijkste aan werken met Gentle Teaching is dat de hulpverlener niet mag beoordelen vanuit
eigen waarden en normen, maar van het gezichtspunt van de bewoner.
Het gaat er niet om dat het gedrag van een bewoner moeilijk is voor de omgeving, maar welke emotie
aanleiding is voor het gedrag.
De orthopedagogische werking weerspiegelt zich in details zoals bloemen op tafel, parfum of
deodorant, van de haardroger genieten. Huishoudelijke taken die relevant zijn aan een thuissituatie:
bedden opmaken, kamers opruimen, tafel dekken en afruimen, kleding weghangen, kasten opruimen,
rolstoelen poetsen, sanitaire afwas enz.
3.3
Dagindeling
De dagindeling van een normale thuissituatie wordt zo mogelijk strikt opgevolgd. (v.b.: alle
inwoners krijgen voor het ontbijt een ochtendtoilet…)
7.00 u - 7.15 u
7.15 u - 9.00 u

8.30 u
9.00 u – 10.00 u
10.00 u- 10.15 u

Briefing met de nachtdienst, EPD en dagboek lezen
De bewoners worden gewekt en krijgen begeleiding bij het
bad en ochtendtoilet, verzorging en specifieke algemene verpleegkundige
zorgen.
Medicatie controleren
Ontbijt inwoners, medicatie verdelen en medicatie geven
Bewoners naar zitruimte brengen, tafels afruimen
Koffiepauze
Dinsdag en vrijdag voorbereiding interdisciplinaire bewonersbespreking en
werkvergadering met het interdisciplinair team.
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10.15 u
11.30 u

12.00 u- 12.45 u
12.30 u - 13.00 u
13.00 u - 13.30 u
13.30 u -15.00 u

15.00 u - 15.30 u
16.00 u - 17.00 u
17.30 u
18.30 u

19.30 – 20.00u
20.00 u - 21.00 u
20.00 u-21.00 u
21.30 u
21.45 u -22.00u

Bedden opmaken en kamers opruimen.
Incontinentietraining van de bewoners.
Voorbereiding middagmaal
Middagmedicatie klaarzetten en nakijken.
Hulp bij het middagmaal + medicatie toedienen, bewoners in de leefruimte
brengen, opruimen van de refter + keuken, comfortzorg bewoners.
Middagpauze studenten. Na pauze bezigheid bij bewoners , rapportage over
bewoners op EPD
Middagpauze personeel
Briefing naar de namiddagdienst en taakverdeling voor de medewerkers:
socio-culturele activiteiten, administratie, taken qua onderhoud ,inrichting van
de zorgeenheid, taken i.v.m. opvolging toegewezen bewoners, bezigheid met
de bewoners…
Koffie voor de bewoners.
koffiepauze voor het personeel, aansluitend voorbereiden avondeten,
medicatie klaarzetten en nakijken, comfortzorg bewoners.
Avondeten, medicatie toedienen , opruimen van de keuken ,tafels afwassen
,vuilzak en linnenzak opruimen.
Eerste groep inwoners naar de slaapkamers brengen, toilet en
incontinentietraining, opruimen linnenkar en vuilzakken.
Na het in bed leggen nachtmedicatie in bed toedienen
Pauze voor studenten en personeel.
Samenzijn met de overgebleven bewoners :tv kijken, drank of snoep uitdelen,
rapportage op het EPD
Laatste groep bewoners naar bed begeleiden
Controle nazicht kamers + controle incontinentiemateriaal
Administratie: rapportage in het EPD
Briefing nachtdienst
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COMMUNICATIEKANALEN (OVERLEGSTRUCTUREN)
4.1
Interdisciplinaire briefing met het multidisciplinair team
woensdag van 14.30 tot 15.30 uur
Doelstelling : het op de hoogte brengen van de teamgenoten van de observaties van de afgelopen
week en het bepalen van het verdere behandelingsplan .
Verslaggeving : terug te vinden in het elektronisch patiënten dossier van de bewoners.
4.2
Werkvergadering met het multidisciplinair team
maandag van 10.30 tot 11.30 uur
Doelstelling : het bespreken van onderlinge werk gebonden problemen + bewonersbespreking met het
interdisciplinair team, het maken van nieuwe praktische afspraken aangaande het gebeuren op de
zorgeenheid en/ of bewoners gerelateerd, het evalueren van bestaande afspraken, het kennisgeven
van mededelingen vanuit de organisatie, mogelijkheid tot aanbrengen van issues door de therapeuten
, bespreking van de items van de referentiemedewerkers, bestaande afspraken evalueren.
Verslaggeving: gebeurt door de psychologe. Het verslag is terug te vinden in de map ‘werkvergadering’
in het verpleeglokaal.
4.3
Interdisciplinaire bewonersbespreking
Voorbereiding op maandag en vrijdag. Bespreking op woensdag samen met de psychiater.
Doelstelling: het bespreken van bewoners vooraf ingepland aan de hand van de Gordon of de PES
Verslaggeving : de verslaggeving gebeurt door de psychologe in het EPD
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4.4
Briefings:
Iedere morgen is er van 7.00 tot 7.15 ruimte voor de nachtdienst om het personeel van de
morgendienst te briefen aangaande hun bevindingen ’s nachts.
Iedere middag tussen 13.30 en 13.45 brieft de verantwoordelijke verpleegkundige van de zorgeenheid
de medewerkers van de middagdienst.
Iedere avond tussen 21.45 en 22.00 briefen de medewerkers van de middagdienst de medewerkers
van de nachtdienst.
Er is steeds ruimte voor spontane briefing voor de mensen die deze vastgelegde momenten missen.
4.5
Bewonersvergadering:
Maandelijks gaat er een bewonersvergadering door. De therapeute leidt deze vergadering. Er wordt
de bewoners gevraagd wat hun beleving was van de afgelopen maand.
Verslaggeving : gebeurt door de therapeute die de vergadering hebben geleid, in het EPD van de
bewoners.
5
TAAKGEBIEDEN VAN DE PSYCHIATRISCHE VERPLEEGKUNDIGE
5.1
Algemene verpleegkundige taken/ interventies
De algemeen verpleegkundige taken berusten op de specifiek lichamelijke verzorging van de multiple
gehandicapte bewoner en de orthopedagogische begeleiding van de inwoners in hun thuissituatie
aangevuld met huishoudelijke taken.
5.2
Specifiek verpleegkundige taken/ interventies
Specifiek verpleegkundige taken behelzen het toedienen van medicatie (oraal, SC, IM), afname van
bloed- en urinestalen, aseptische zorgen, begeleiden van inwoners naar onderzoeken en verdere
mogelijk voorkomende specifiek verpleegkundige technieken noodzakelijk bij de verzorging van
multiple gehandicapte bewoners.
Een bijkomende taak is het overbrengen van verpleegkundige zorgprincipes wat betreft
lichaamsverzorging en hygiëne naar de overige teamleden.
5.3
Verwachtingen naar de student toe
Het team verwacht dat de student:
• kennis neemt van de afspraken en de filosofie van de zorgeenheid en deze respecteert
• de bewoners met respect benadert
• zich integreert binnen het team
• observeert en rapporteert, vooral observeren van non-verbale communicatie,
lichaamsexpressie en situaties waarin zich specifiek gedrag voordoet. Bij mensen met een
verstandelijke handicap is deze observatie belangrijker dan verbale expressie.
• verpleeg- technische handelingen uitvoert
• zelfstandig initiatieven kan nemen
• een houding aanneemt die authentiek, democratisch en onvoorwaardelijk accepterend is naar
de bewoners toe
• Eén activiteit met de bewoners plannen en uitvoeren tijdens de tweede helft van de stage.
• Eén briefing geven tijdens de tweede helft van de stage.
• Verslag over de te volgen bewoner laten controleren aan een mentor alvorens het af te geven
aan de stagebegeleider.
• Protocollen bekijken en toepassen: protocol handhygiëne , EHBO en gezondheid, EPD, MRSA,
IMS, brandveiligheid, medicatie, patiëntidentificatie, roken, beschermende maatregelen,
suïcide preventie, patiëntveiligheid
• Brochures over ziektebeelden, gentle teaching raadplegen
5.4
Dienstregeling
In planning in de uurrooster gebeurt door het diensthoofd. Eventuele wijzigingen op vraag van de
student of de stagebegeleider gebeuren in overleg met het diensthoofd.
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VERWACHTINGEN NAAR DE STUDENTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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De student neemt actief deel aan teamvergadering en briefings .
De student toont Interesse , stelt vragen stellen en neemt initiatief.
De student toont zijn of haar verantwoordelijkheidsgevoel .
De student vraagt feedback en staat zelf in voor eigen feedback op papier.
De student geeft een briefing in het tweede gedeelte van de stage.
De student doet een activiteit met enkele bewoners in het tweede gedeelte van de
stage.
De student werkt mee aan het creëren van een thuissituatie voor de bewoners.
De student past gentle teaching bij de bewoners toe.
De student helpt mee met de behandelfilosofie in het kader van rehabilitatie –
denken.

SAMENWERKING IN TEAMVERBAND
• De student werkt samen met een verpleegkundige of zorgkundige.
• De student werkt en overlegt ook regelmatig met zijn mentor.
• De student volgt opgedragen taken goed uit; deze taken staan in het dagboek .
• De student brieft zowel mondeling maar ook schriftelijk op EPD over observaties ,
veiligheid, noden enz. van de bewoners.
• De student neemt actief deel aan briefings, teamvergaderingen.
• De student gaat met zijn vragen, noden , bedenkingen, voorstellen naar het
diensthoofd of teamleden.
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MENTORENWERKING
Er zijn drie mentoren aangesteld voor de studenten. Zij zorgen voor de opvang en begeleiding
gedurende de stageperiode. De andere teamleden worden eveneens in de begeleiding betrokken.
Regelmatig worden er feed- backmomenten ingelast.
De student overlegt samen met het diensthoofd, mentor en stagemonitrice over datum en uur van de
tussentijdse en eindevaluatie.
9
HUISHOUDELIJKE AFSPRAKEN
9.1
Beroepsgeheim
Het beroepsgeheim is een van de meest fundamentele principes waarop de gezondheidszorg
stoelt. Het is een grondrecht dat even fundamenteel is als het recht op gezondheid zelf. De
patiënt geeft immers een stuk van zijn privacy prijs om zich te laten verzorgen door zijn keuze
tot residentiële zorg.
De patiënt heeft contacten met verschillende disciplines, m.n. verpleegkundigen, studenten,
paramedici, technici, administratief personeel en onderhoudspersoneel. Deze mensen zijn
gebonden aan ‘het beroepsgeheim’. Alles wat zij in dit ziekenhuis zien en horen mag niet vernoemd
worden buiten het ziekenhuis. Studenten mogen deze informatie niet bespreken met
medestudenten, tenzij in het kader van opleiding/supervisie en hierbij mogen geen namen
genoemd worden. Studenten mogen geen formulieren ondertekenen of informatie doorgeven aan
personen die niet werkzaam zijn op de zorgeenheid.
Studenten komen ook via het elektronisch patiëntendossier (EPD) in contact met informatie over
patiënten. Om de privacy van de patiënt te eerbiedigen en het beroepsgeheim te garanderen, dienen
studenten zich bewust te zijn van de deontologische regels voor het gebruik van het EPD (bijlage 1).
9.2
Patiëntenrechten
Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt.
Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil
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de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren.
Zorg dat je als student op de hoogte bent van de rechten van de patiënt:
www.health.belgium.be/nl/brochure-patiëntenrechten
9.3
Dresscode
Kleding die op stage gedragen wordt, moet toelaten om de ‘job’ naar behoren te vervullen. Kleding is
een vorm van non-verbale communicatie en dient professionaliteit uit te stralen.
De richtlijn ‘kleding en professionele uitstraling’ (bijlage 2) schetst het belang van een professionele
uitstraling en kleding gedragen op het werk, en geeft tevens een richting aan in wat is toegelaten en
wat niet. We rekenen op eenieder om deze richtlijn toe te passen.
9.4
Handhygiëne
Vanuit het comité ziekenhuishygiëne stellen we de verwachting dat al onze medewerkers en
studenten het actieplan handhygiëne (bijlage 3) correct naleven en toepassen.
De reden hiervoor is dat handhygiëne niet alleen eenvoudig toe te passen is, maar tevens geldt als het
meest doeltreffende middel in de preventie van de overdracht van zorginfecties.
Het belang dat we hieraan hechten willen we graag benadrukken door ons actieplan handhygiëne ook
in de studentenbrochures op te nemen.
9.5
iVademecum
We verwachten van de studenten dat ze de geldende protocollen en procedures volgen zoals deze
worden voorgeschreven door het Medisch Centrum St.-Jozef.
Je kan als student via het iVademecum (= documentbeheersysteem) toegang krijgen tot de meest
actuele protocollen, procedures, instructies en processen, maar ook formulieren en
beleidsdocumenten.
9.6
Vóór aanvang van de stage
Als voorbereiding op de stage wordt de betreffende introductiebrochure voor studenten
doorgenomen. Deze brochures zijn ter beschikking gesteld via de website: www.mc-st-jozef.be
9.7
Bereikbaarheid Medisch Centrum St.-Jozef
Abdijstraat 2
3740 Bilzen
089/509111
Het ziekenhuis is bereikbaar met het openbaar vervoer: www.delijn.be
9.8
Parkeren
Er is een parking voorzien ter hoogte van de Appelboomgaardstraat. De slagbomen en de poort
kunnen steeds geopend worden met de badge.
Het Medisch Centrum St.-Jozef kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen
en/of beschadiging van voertuigen die zich op haar terrein bevinden.
Indien je met de fiets komt, kan je deze in de overdekte fietsenstalling plaatsen.
9.9
Eerste stagedag
Aanmelden aan dienst onthaal om 13u15.
Eerst krijg je een algemene introductie, nadien volgt de introductie op de zorgeenheid.
De eerste stagedag werk je een avonddienst (tot 22u).
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9.10 Uurrooster
Je uurrooster wordt opgemaakt in overleg met de hoofdverpleegkundige en de stagementor volgens
de principes van het ‘gezond roosteren’.
Je ‘stage-uren’ zullen zo veel mogelijk dezelfde zijn als de uren van de stagementor.
9.11 Sleutels en badge
Bij aanvang van de stage krijg je sleutels en een badge.
We vragen hiervoor 20€ waarborg (5€ voor de sleutels en 15€ voor de badge, cash te betalen).
De waarborg van de sleutels en de badge wordt op het einde van de stage, na inleveren bij dienst
onthaal, teruggestort op je rekeningnummer.
Neem de eerste stagedag een ingevulde ‘registratiefiche waarborg studentenbadge, sleutels
en studentenverblijf’ mee, zodat het verdelen van de sleutels en de badge vlot kan verlopen.
De registratiefiche is ter beschikking gesteld via de website: www.mc-st-jozef.be
9.12
•
•

Maaltijden en studentenverblijf
maaltijden
o gratis middag- of avondmaal
studentenverblijf
o vooraf aanvragen, want beperkt aantal plaatsen
o 3€ per nacht (ontbijt, middag- en avondmaal inbegrepen)
o 30€ waarborg (15€ sleutelwaarborg en 15€ kamerwaarborg, cash te betalen)
o de waarborg wordt op het einde van de stage, na inleveren van de kamersleutel bij
dienst onthaal en na controle van de kamer, teruggestort op je rekeningnummer
o eerste stagedag aanmelden aan dienst onthaal om 12u45

9.13 Stagedocumenten
Volgende documenten dienen de eerste stagedag ingeleverd te worden tijdens de algemene introductie:
• stageovereenkomst: voorzien van een handtekening van het Medisch Centrum St.-Jozef, de
opleidingsinstelling en de student
• kopie van je formulier voor de gezondheidsbeoordeling
• werkpostfiche: een ondertekende kopie. De werkpostfiche is ter beschikking gesteld via de
website: www.mc-st-jozef.be
Op deze documenten dien je naam en voornaam te vermelden.
De risicoanalyse dien je voor aanvang van de stage door te nemen, deze is ter beschikking gesteld via
de website: www.mc-st-jozef.be
9.14 Nog vragen?
Gwen Levenstond
VTO@mc-st-jozef.be
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