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Welkom op onze afdeling!
Psychiatrisch verzorgingstehuis permanent 

De Villa
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Woonhuis Villa maakt, samen met campus 
Krekelmuyter, deel uit van het PVT 
permanent. De bewoners zijn mensen met 
een langdurige of blijvende psychische/
psychiatrische kwetsbaarheid, welke in min 
of meerdere mate begeleidingsafhankelijk 
zijn. Het woonhuis biedt plaats aan 11 
bewoners. 

De verantwoordelijke begeleiders 
ondersteunen de bewoners op alle 
levensdomeinen, waarbij de woonfunctie 
bijzondere aandacht krijgt. De begeleiders 
vinden inspiratie voor hun dagelijks 
handelen in het gedachtegoed van de 
psychosociale rehabilitatie. De bewoners 
worden maximaal betrokken in de 
organisatie van hun dagelijks  
leven. Ter ondersteuning van de 
begeleidingsrelaties wordt er 
multidisciplinair gewerkt.

PVT-Villa vormt samen met PVT De 
Krekelmuyter het PVT-permanent van het 
psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist. In 
die zin kan PVT-permanent een schakel 
vormen in de zorgcircuits.
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Team

Wij bieden begeleiding en 
ondersteuning aan waarbij meerdere 
disciplines betrokken zijn in de 
zorgaansturing. Deze multidisciplinaire 
aanpak maakt dat kennis vanuit 
verschillende expertisedomeinen 
gecombineerd wordt ingezet om de 
meest efficiënte zorg aan te bieden. 

Dit team volgt de evolutie nauwgezet 
op en zorgt ervoor dat er in dialoog 
met de bewoner steeds zorg op maat 
geleverd wordt.
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Structuur doelgroep

Binnen het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist onderscheiden we 
een aantal doelgroepen. Bewoners die nood hebben aan een langdurige 
ondersteuning, zijn daar één van. Zoals jullie op de ‘infographic’ kunnen 
zien, bestaat het PVT-permanent uit verschillende afdelingen en 
woonvoorzieningen die aansluiten bij de individuele noden van de bewoner.

Behandelvisie

De begeleiders ondersteunen de hen toegewezen bewoners op die 
levensdomeinen waar nodig. Door een systematische benadering krijgen 
alle levensdomeinen de nodige aan¬dacht. De begeleiders vinden inspiratie 
voor hun dagelijks handelen in het gedachtegoed van de psychosociale 
rehabilitatie en de herstelondersteunende zorg. 

Concreet: de bewoner zal zijn/haar wensen en persoonlijke doelstellingen 
samen met zijn/haar individuele begeleider verkennen en deze 
doelstellingen worden dan opgetekend in een persoonlijk profiel en een 
persoonlijk plan en/of in een ondersteuningsplan. 

Ook bij de realisatie van deze doelstellingen wordt de autonomie van de 
bewoner maximaal benadrukt. Alle interventies gebeuren in samenspraak 
met de betrokken bewoners. Op die manier krijgt de participatiegedachte 
gestalte en worden bewoners maximaal betrokken in de organisatie van 
hun dagelijks leven. De multidisciplinair samengestelde teams valideren de 
persoonlijke plannen.
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Zorggroepen
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Groepswoningen
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Psychiatrisch verzorgingstehuis
Permanent (PVT-p)

PVT Krekelmuyter

PVT De Villa
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Mijn netwerk en ik

Samenspraak en inspraak:

Bewonersvergadering

In de PVT-p Villa is er 2-wekelijks een bewonersvergadering (team-
bewoners). Hierop worden de huishoudelijke taken besproken en praktische 
woonafspraken gemaakt en geëvalueerd. Bewoners kunnen hier op 
groepsniveau wensen en verwachtingen formuleren. Het doel is te streven 
naar meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de bewoner.

Bewonersbespreking

De individuele zorgnoden van de bewoner worden door het team besproken 
via de 2-wekelijkse bewonersbesprekingen. Indien mogelijk zal de individuele 
begeleid(st)er hierover een voor– en nabespreking houden met de bewoner. 
Ook de bewoner kan de eigen belangen zelf komen toelichten op de 
bewonersbespreking. Iedere bewoner krijgt minstens jaarlijks de gelegenheid 
een eigen jaarbespreking voor te bereiden en indien gewenst dit persoonlijk 
op het multidisciplinair overleg te brengen en te bespreken. Op deze wijze 
willen we ertoe komen dat de bewoner maximaal participeert aan het overleg 
en willen we kansen creëren om de eigen wensen en verwachtingen te 
duiden.

Overkoepelende bewonersraad 

Er is de mogelijkheid voor de bewoners om aan te sluiten bij de 
overkoepelende bewonersraad. Op dit overleg wordt de bewonersparticipatie 
aan deze beleidsvergadering voorbereid. Deze beleidsvergaderingen - Lokaal 
Advies Comité (LAC) genaamd - gaan 5x per jaar door.

Bewonersvertegenwoordiger

Dhr. Etienne De Rouck is een onafhankelijke vertegenwoordiger, die de 
bewonersbelangen op het beleidsvlak behartigt. Deze rol en taak krijgt 
concreet gestalte doorheen regelmatige contactmomenten met de bewoners 
op campus Krekelmuyter en campus Villa enerzijds en doorheen een 
actieve deelname aan het lokaal adviescomité (LAC) anderzijds. Het lokaal 
adviescomité is het wettelijk beleidsorgaan van het PVT. Dhr. De Rouck 
komt éénmaal per maand langs in PVT-p. Zijn komst wordt op voorhand 
aangekondigd. Je kan dhr. De Rouck bereiken op vraag aan één van de 
leidinggevenden of door hem zelf te contacteren (schriftelijk of telefonisch).

Bezoek



7

In principe zijn er geen bezoekuren noch beperkingen in het bezoek. Tot 
22 uur zijn familie en vrienden welkom. Vanaf 22 uur willen we echter de 
nachtrust van alle bewoners garanderen. Voor bezoek op de individuele 
kamers vragen we een korte samenspraak met de begeleiding. Vanuit 
de bescherming van de privacy laten we geen bezoek in de persoonlijke 
leefruimte van de bewoner toe wanneer de bewoner afwezig is. Het 
instellen van individuele beperkingen om therapeutische redenen is evenwel 
steeds mogelijk.

Telefonische bereikbaarheid

Via het algemene nummer 09 342 28 28 is PVT-p Villa te bereiken via de 
receptie. Binnenlijnen PVT-p Villa: 7796 (Bewoners), 7750 (Begeleiding).

Bezoek
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Contactgegevens

Algemeen telefoonnummer: 09 342 28 28
Website: www.pcsintjanbaptist.be
e-mail: pc.st.jan.baptist@janbaptist.broedersvanliefde.be

Suikerkaai 80
9060 Zelzate


