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‘Lighthouse’ richt zich tot jongeren 
van 14 tot 18 jaar met psychische 
problemen, die zijn vastgelopen op 
één of meerdere levensdomeinen. 
De behandelgroep concentreert zich 
op een jeugdpsychiatrische, psycho-
logische en socio-emotionele benade-
ring, in samenwerking met ziekenhuisschool De Ra-
dar. Daarnaast is er ook een aangepast aanbod voor 
jongeren met psychische problemen in combinatie 
met een verslaving (‘Pathways’).
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De bewoners van de 
woonzorgcentra krijgen 
een eerste dosis van het 
coronavaccin toegediend. 
We behalen een vaccina-
tiegraad van 99,9 % bij de 
bewoners.

ONZE mEdEwERkERs -  
hELdEN vAN dE ZORG

Patiënten, cliënten en be-
woners de best mogelijke 
zorg verlenen: het is een 
opdracht die onze me-
dewerkers elke dag op-
nieuw aangaan. Jaarlijks 
bedanken we hen hiervoor 
tijdens de ‘dag van de medewerker’.

PRIjs vAN dE sPIRITuELE ZORG

De Beroepsvereniging voor Zorgpastores erkent ou-
derenpsychiater An Haekens voor de uitdrukkelijke 
aandacht die zij heeft voor de spirituele dimensie in 
de zorg. ‘Ze vertrekt vanuit een holistisch mensbeeld 
en organiseert workshops voor zorgverleners over 
existentiële en spirituele thema’s bij ouderen’,  
klinkt het in het juryrapport.

Eind juni wuiven we alge-
meen directeur Gust Rector 
uit, na een carrière van meer 
dan 40 jaar.

Op 17 juli vieren we de naamdag van Sint-Alexius.

Binnen het GGZ-netwerk Diletti worden herstelaca-
demies opgericht: een herstelgericht, educatief aan-
bod door mensen met ervaringskennis in co-creatie 
met mensen met professionele kennis.

De laatste jaren stelt de afdeling eetherstel een toenemende hulpvraag vast 
voor eetstoornissen, en dit op steeds jongere leeftijd. De coronacrisis ver-
sterkte deze tendens en leidde bovendien tot een ongeziene wachtlijst, zowel 
in de residentiële zorg als bij ambulante zorgverleners. Als organisatie blijven 
we in gesprek met de overheid om zorgvragen te kunnen beantwoorden, en 
luiden we de alarmbel waar nodig.

ERkENNING vOOR ‘INcLusIEvE  
ONdERNEmING 2021’

Samen met Synkroon vzw organi-
seren we opleidingen en vormen 
van werkplekleren, om te streven 
naar een inclusieve(re) werkplek. 
Sterpunt Inclusief Ondernemen 
vzw reikt het referentiebewijs ‘in-
clusieve onderneming 2021’ uit; een 
welverdiende erkenning voor het werk van onze me-
dewerkers.
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hET ENvELOPPE-PROjEcT
Onder leiding van Verbonden in ZOHrg implemen-
teren we het transmuraal project ‘de enveloppe’, 
om medicatiefouten te verminderen bij de overgang 
van ziekenhuis naar thuissituatie.

kONINkLIjk bEZOEk AAN dE PsYchIATRIschE kLINIEk

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoe-
ken de afdeling eetherstel. Na de voorstelling van 
onze organisatie en de afdeling eetherstel, maakt 
het vorstenpaar kennis met ziekenhuisschool De 
Radar en de afdeling zelf. Het bezoek wordt afge-
rond met een groepsgesprek met patiënten.

De Alexianen Zorggroep Tienen ondertekent het charter voor een klimaat-
neutrale stad Tienen. Met de klimaattentoonstelling wil de organisatie 
bijdragen tot de bewustmaking van de klimaatproblematiek en de afnemen-
de biodiversiteit.

wERkOvERLEG ZORGNET-IcuRO

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van 
Zorgnet-Icuro, maakt kennis met onze 
organisatie, en bespreekt de huidige en 
toekomstige uitdagingen van de geestelij-
ke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

kLImAATTENTOONsTELLING ALs sTARTschOT 
vOOR AmbITIEus kLImAATbELEIdsPLAN

OPsTART bOuw NIEuwE AfdELING jEuGd
Het energiezuinige bouwproject voorziet multi-
functionele therapieruimtes, comfortrooms, een 
sporthal en een tuin, met plaats voor 3 leefgroepen 
van jongeren tussen de 14 en de 18 jaar. De inge-
bruikname is voorzien tegen de zomer van 2023.

uITbREIdING AANbOd 
dAGbEhANdELING  
IN Psc

Het Psychotherapeutisch 
(dag)centrum in Leuven 
sluit eind 2021 de nachtkli-
niek, om het dagaanbod uit 
te breiden. PSC richt zich 
tot volwassenen met per-
soonlijkheidsmoeilijkheden 
(trauma, hechting, angst, 
depressie en burn-out).
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Het werk van de multidisciplinaire werkgroep ‘Wo-
nen en Leven’ mondt uit in een nieuwe visie en een 
beleidsplan voor de ouderenzorg. Centraal staat 
de gelijkwaardige manier van begeleid en zinvol 
leven, gericht op kracht en eigen regie, met focus 
op identiteit, verbinding en de relationele dimensie 
van het mens-zijn.

AZT zet de deur open voor 
actieve politici.


