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Welkom op onze afdeling!
PVT De Warande
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Welkom op onze afdeling De Warande.  
Wij ondersteunen personen met een 
verstandelijke beperking. We werken 
samen met de afdeling Het Anker.  
Samen vormen wij het psychiatrisch 
verzorgingstehuis (PVT) uitdovend.

Uitdovend betekent dat er geen nieuwe 
bewoners meer worden opgenomen. 

De Warande ligt in Wachtebeke. 
Het Anker ligt op het terrein van het 
psychiatrisch centrum. 

Op pagina 5 van deze folder vind je een 
overzicht van de de beide afdelingen van 
het PVT-uitdovend. 

Psychiatrisch verzorgingstehuis

PVT De Warande
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Afdelingshoofd

Caroline Traest

Team

Om je goede zorg te kunnen geven, 
volgen we nauw op welke behoeften 
jij hebt en hoe deze evolueren. 
We doen dit samen met jou, je 
familie, vrijwilligers en verschillende 
specialisten. Deze specialisten hebben 
ieder hun vakgebied en kennis. Op 
deze pagina zie je er een overzicht 
van.

Carine Chinitor
Adj. Afdelingshoofd
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Structuur doelgroep

In De Warande hebben we vier afzonderlijke leefgroepen. Deze leefgroepen 
worden samengesteld op basis van de mentale mogelijkheden, het 
functioneringsniveau en eventueel bijkomende problemen. 

Visie

We hanteren een emancipatorische visie.  Dit wil zeggen dat we in een 
evenwaardige relatie, samen met jou, willen kijken op welke vlakken jij 
ondersteuning nodig hebt.  Zo stemmen we onze zorg zoveel mogelijk af 
op jouw eigenheid, je noden en je persoonlijke voorkeuren. We vinden het 
dus heel belangrijk dat jouw eigen keuzes onze zorg mee sturen.  Daarom 
nodigen we je uit om je stem te laten horen. 

We werken ook samen met je familie en andere personen die voor jou 
belangrijk zijn.  Zij kunnen ons helpen om jou beter te kennen en te 
begrijpen.  Op die manier komen we tot zorg die beter op jou is afgestemd.   

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om je de volgende dingen te bieden:
• Een warme, veilige plek waar jij je thuis voelt
• Een zinvolle dagbesteding
• Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid
• Deelname aan de maatschappij
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Het Uitzicht

De Molen

De Toren

De brug

Psychiatrisch verzorgingstehuis
Uitdovend (PVT-u)

PVT Het Anker

PVT De Warande
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Mijn netwerk en ik

Bewonersvergadering

Op onze afdeling kan je deelnemen aan vergaderingen van bewoners en 
begeleiding. Deze gaan over hoe we de dingen samen organiseren. Je kan er 
vragen stellen of voorstellen doen.

Deze vergaderingen worden voorbereid door de ergotherapeuten en mee 
ondersteund door enkele leefgroepsbegeleiders.

Individuele Begeleiding

We vinden het belangrijk om goed te weten wat je nodig hebt. We willen 
ook dat je zoveel mogelijk je eigen keuzes kan maken. Daarom is er een 
begeleider die daar speciale aandacht zal voor hebben en die jou beter zal 
leren kennen. Het is jouw individuele begeleider.  

Familiewerking

Voor veel van onze bewoners is familie heel belangrijk. We willen dan ook 
dat familie zich hier welkom voelt. We nodigen we je familie dan ook telkens 
uit voor de jaarlijkse bewonersbespreking.
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Telefonische bereikbaarheid

Onze afdeling is telefonisch te bereiken via de algemene receptie op het 
nummer 09 342 28 28.

Bezoek

Er zijn geen vaste bezoekuren. We raden je bezoekers aan om vooraf eens 
te informeren of jij niet mee bent op uitstap of op externe consultatie. We 
vragen ook aan bezoekers om rekening te houden met de maaltijden.  We 
beschikken niet over een eigen cafetaria. In onze bezoekruimte voorzien we 
wel koffie. Frisdrank kan worden aangekocht. Je kan uiteraard ook met je 
bezoekers iets gaan drinken buiten onze afdeling. 
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Contactgegevens

Algemeen telefoonnummer: 09 342 28 28
Website: www.pcsintjanbaptist.be
e-mail: caroline.traest@fracarita.org
             carine.chinitor@fracarita.org
Zwaluwlaan 62A
9185 Wachtebeke


