
JAARVERSLAG 2019
PSYCHIATRISCH CENTRUM SINT-Jan-Baptist

Campus Suikerkaai

Directiesecretariaat
Suikerkaai 81 | 9060 Zelzate

09 342 28 28

Campus Villa

Campus Krekelmuyter

Campus Oostkade

Suikerkaai 80 | 9060 Zelzate
09 342 28 28

Omer De Bruyckerstraat 2A | 9060 Zelzate
09 342 28 28

Oostkade 24 - 26| 9060 Zelzate
09 342 28 28

Dagkliniek (Ligarsa), De Kameleon (koffiehuis), Het Slakkenhuisje (sociaal restaurant) 
en De Kade (arbeidstrajectbegeleiding) behoren tot campus Oostkade. 

Campus Warande

Zwaluwlaan 62A | 9185 Wachtebeke
09 342 28 28

www.pcsintjanbaptist.be

Psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist 
behoort tot de Organisatie Broeders van Liefde

CIJFERS
Psychiatrisch ziekenhuis

330 
VTE

310
Vrouwen

388
opnames

60 328
ligdagen

219
bedden

128
mannen

Psychiatrisch verzorgingstehuis

115
VTE

133
Vrouwen

129
opnames

74 866
ligdagen

188
bedden

26
mannen

Meer informatie en cijfers 
kan je terugvinden op 
www.pcsintjanbaptist.be/
onze-cijfers

561 medewerkers

36 jobstudenten

91 vrijwilligers



VOORWOORD

Naar aanleiding van de verdere uitrol van het 
masterplan internering ging het psychiatrisch 
ziekenhuis het engagement aan om 25 plaatsen voor 
medium risk geïnterneerde seksueel delinquenten met 
een verstandelijke beperking te voorzien. De afdeling 
‘Hemera’ voor ouderenpsychiatrie vierde haar 5-jarig 
bestaan en Hemera-dag werd opgestart. 

Er werd verder ingezet op kwaliteit en het 
accreditatieverhaal werd verder uitgerold. Ook 
binnen de ondersteunende diensten bewoog het 
één en ander zowel binnen de administratieve 
diensten als binnen de facilitaire diensten; de verdere 
implementatie van het ultimo pakket zorgt voor 
een betere opvolging van de serviceprocessen, het 
onderhoudsbeleid, de infrastructuur,…

2019 was voor het PVT een cruciaal jaar met de 
overdracht per 1 januari van het federale niveau 
naar de Vlaamse Bevoegdheid. De overdracht bracht 
eveneens een update van de erkenningsnormen met 
zich mee. De eerste stappen in het nieuwbouwproject 
‘Grijphoek’ ter vervanging van de huidige woning ‘De 
Villa’ werden gezet. Binnen ditzelfde project worden 
8 studio’s beschut wonen voorzien, waardoor een 
nog meer intensievere samenwerking tussen beide 
initiatieven mogelijk wordt.

Didier Moray 
Algemeen directeur

highlights

• 1 mei 2019
• gesloten afdeling voor medium risk geïnterneerde seksueel 

delinquenten
• ondersteund door een personeelsequipe die multidisciplinair is 

samengesteld
• behandeling via het RNR-model (risk-need-responsivity) 
• doelstelling: vermijden van herval in feiten en het helpen vormgeven 

aan een pro-sociaal en betekenisvol leven

OPSTART AFDELING ‘DIGA’

Vertaling van de SEO-R² - ‘AMPLIA’
• aanreiken van handvaten om rekening te houden met de emotionele 

ontwikkeling in de bejegening van personen met een verstandelijke 
beperking 

• via de uitwerking van een poster waardoor hulpverleners visueel en 
inhoudelijk geprikkeld worden

• de poster bestaat uit 3 delen met heel wat (verborgen) symboliek:  
een symbolische tekening met de belangrijkste kernwoorden, 
een vertaling van welke hulp ze nodig hebben en als laatste de 
belangrijkste do’s and dont’s voor de begeleiding

‘Hemera’: in 2019 werd sterk ingezet op
• MFT: Multi Family Therapy: het betrekken van familie bij de behandeling
• VZP: Voorafgaande Zorg Planning: vastleggen van de belangrijkste doelen en wensen in 

de toekomstige zorg
• Diagnostiek: het neuropsychologisch onderzoek krijgt regelmatig de nodige hervorming 

om up-to-date te blijven met alle nieuwigheden die de wetenschap ons biedt
‘Hemera-dag’: 
• nieuwe afdeling die zich richt op 60+ met een psychische problematiek die een vraag 

hebben naar rehabilitatie of psychotherapie
• kleinschalig project gericht naar een 10-tal patiënten

5-jarig bestaan ‘Hemera’ en opstart ‘Hemera-dag’

• gezien de ouder wordende groep bewoners, werd ingezet op het afnemen van 
DSVH (Dementie Schaal Verstandelijke Handicap) testen, daarnaast werd bij 
ongeveer de helft van de bewoners een SEO afgenomen

• hieruit komen handvaten naar aanpak en bejegening van de individuele 
bewoner, rekening houdend met hun sociaal emotionele ontwikkeling

• tevens is er extra aandacht voor palliatieve zorg
• het levensboek en de samenwerking met de palliatief  

verpleegkundige zijn verder uitgewerkt

PVT UITDOVEND ‘Het Anker’ - BEJEGENING

welzijn & preventie
in 2019 werd vooral ingezet op het psychosociaal welzijn:
• het afsluiten van een overeenkomst met de externe organisatie POBOS 

die instaat voor kwaliteitsvolle psychosociale ondersteuning na een 
traumaervaring in aanvulling op onze eigen critical incidents team

• oprichting van de werkgroep psychosociaal welzijn 
• opstart en uitwerken van het vernieuwde welzijnsdashboard  

in het licht van kwalitatief beleid
• ook in 2020/2021 blijft psychosociaal welzijn een belangrijke pijler 

PROJECT GRIJPHOEK & SRH
• de eerste stappen werden gezet voor een nieuwe woonst op een locatie in het 

centrum van de gemeente, deze zal de huidige woning ‘De Villa’ vervangen
• nieuwbouw voor 11 PVT bewoners en 8 studio’s beschut wonen 
• werken op alle niveaus: de principes van SRH (Steunend Relationeel  

Handelen) werden verder op alle niveaus uitgedragen en uitgevoerd
• alle huidige en nieuwe medewerkers doorlopen hetzelfde traject  

waarbij visie en attitude vanuit herstelgerichte zorg als fundament  
worden beklemtoond

• opstart van het meld- en leersysteem voor de registratie en  
opvolging van patiëntveiligheidsincidenten

• de structuren voor het rapporteren en opvolgen van  
incidentmeldingen werden hertekend

• oprichting van een werkgroep valpreventie
• in de verdere uitrol van het accreditatietraject lag de  

focus tijdens de interne audits op medicatie

kwaliteit & accreditatie

centrum voor arbeidszorg
• opening van sociaal restaurant ‘De Kameleon’
• sneukeltocht i.f.v. de warmste week (200 deelnemers en een 

opbrengst van 6000 euro)
• attentiebeleid naar cliënten toe: nieuwjaarsetentje en een 

nieuwjaarscadeau voor de cliënten, bbq met cliënten en personeel, 
uitstap naar Gent
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