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Welkom op onze afdeling!
PVT Krekelmuyter
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Welkom op Krekelmuyter.  Wij 
ondersteunen personen die al langere tijd 
een psychiatrische kwetsbaarheid hebben.  
We begeleiden ook personen met een 
lichte of matige verstandelijke beperking.

Wij vinden het heel belangrijk dat jij bij ons 
zoveel mogelijk zelf je keuzes kan maken in 
je leven.  We zullen je daarom ook steunen 
om initiatief en verantwoordelijkheid te 
nemen waar dat voor jou mogelijk is.  

Krekelmuyter en de Villa vormen samen 
het  psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT-
permanent) van het psychiatrisch centrum 
Sint-Jan-Baptist.

Psychiatrisch verzorgingstehuis
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 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 en verschillende 
specialisten. Deze specialisten 
hebben ieder hun vakgebied en 
kennis. Op deze pagina zie je er een 
overzicht van.

Coördinator
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Structuur doelgroep

Op de bladzijde hiernaast zie je een overzicht van PVT-permanent.  
PVT Krekelmuyter bestaat uit verschillende woonvormen: zorggroepen, 
groepswoningen, studio’s en appartementen.  We werken samen met PVT 
De villa.

Behandelvisie

Om je goed te kunnen ondersteunen zal iemand van de begeleiding jouw 
individuele begeleider zijn.  Hij of zij leert jou en je noden extra goed 
kennen.  Op die manier kan hij je beter ondersteunen.  

Samen kijken jullie wat jij wil bereiken op veel verschillende gebieden van 
je leven.  Daarvan maken jullie samen een plan.  Zo bepaal jij wat voor jou 
belangrijk is.

Alles wat jij zelf kan doen van dat plan, probeer je zoveel mogelijk zelf te 
doen.  Bij dingen waarvoor je hulp nodig hebt, laten we je zoveel mogelijk 
zelf de keuzes maken.
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Zorggroepen Groepswoningen

Psychiatrisch verzorgingstehuis
Permanent (PVT-p)

PVT De Villa

PVT Krekelmuyter

Studio’s Appartementen
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Samenspraak en inspraak

Bewonersbespreking

In de bewonersbespreking bespreekt de begeleiding jouw noden en 
hoe die veranderen.  Als jij dat kan, vinden wij het fijn dat jij je eigen 
doelen en wensen daar met ons komt bespreken.  Als je dat niet kan, 
of als  je dat liever niet doet, zal je individuele begeleider vóór en na de 
bewonersbespreking jouw noden en de afspraken met jou bespreken.

Jaarlijkse bespreking van levensdomeinen

Eén keer per jaar bekijken we met jou alle domeinen van je leven.  We 
kijken welke dingen jij belangrijk vindt en hoe we deze samen kunnen 
bereiken.  Het is interessant als jij bij die bespreking aanwezig bent.

Jouw familie en vrienden

Als jij dat wenst, kan het familielid of de vriend die die jij koos als je 
wettelijke vertegenwoordiger je bijstaan bij jouw bewonersbespreking.

Bewonersoverleg

We vinden jouw mening belangrijk.  Daarom houden we in iedere 
woongroep regelmatig een vergadering of een gezellig samenzijn met de 
bewoners.  Je kan hier zeggen wat je verwacht of wenst.  Je kan er dus zelf 
initiatief nemen.

Bewonersvertegenwoordiger

Eén keer per maand komt Dhr. Etienne De Rouck langs op Krekelmuyter.  
Als je dingen wil veranderen in de werking van Krekelmuyter kan je deze 
met hem bespreken.  Hij is de bewonersvertegenwoordiger.  Hij bespreekt 
algemene vragen of problemen in het ‘lokaal adviescomité’.  Dat is een 
vergadering waarin de belangen van de bewoners worden besproken.  
Deze vergadering is wettelijk verplicht.

De komst van Etienne wordt op voorhand aangekondigd.  Als je hem zelf 
wil bereiken kan je contact nemen met de receptie.  Zij vragen dan dat hij 
jou contacteert.

Mijn netwerk en ik



Bezoek

Je kan bezoek ontvangen tot 22:00u.  Je bezoekers hoeven zich niet 
noodzakelijk aan te melden bij de begeleiding.  

Het kan  gebeuren dat we je omwille van je behandeling beperkingen 
opleggen op vlak van bezoek.

Uiteraard laten we geen bezoekers toe op je kamer wanneer jij er niet bent.  
Het is immers jouw eigen privéplek.

Telefonische bereikbaarheid

Je familie of vrienden kunnen jou opbellen via het algemeen nummer 
09 342 28 28. De receptie verbindt hen dan door met jouw woongroep 
of studio.  Ze kunnen ook contact opnemen met de begeleiding of de 
verantwoordelijken van De Krekelmuyter via hetzelfde nummer.
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Contactgegevens

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

PVT Krekelmuyter
Omer De Bruyckerstraat 2A
9060 Zelzate

 


