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Beste lezer,

Een jaar is snel voorbij. Maar in een jaar verandert er heel wat in een  
organisatie. Zeker als die organisatie bruist van de dynamiek, wat voor de  
Alexianen Zorggroep Tienen zeker het geval is. Dit jaarverslag stofferen 
was dan ook geen probleem. De grootste opdracht was de keuze van de  
hoogtepunten, want die waren er meer dan voldoende.

In dit voorwoord wil ik daar niet op terugkomen, u leest er verder alles 
over. In plaats daarvan heb ik gekozen voor wat meestal niet in het jaarver-
slag staat, namelijk het alledaagse, gewone werk van onze medewerkers. 
We zijn ondertussen met 640 medewerkers en 94 vrijwilligers. Een hele  
gemeenschap met één missie: zorg dragen voor wie op ons een beroep 
doet. Elke dag ervaren hoe medewerkers ‘gastvrijheid’ waarmaken door  
vriendelijk, attentvol en zorgzaam om te gaan met de hen toevertrouwde  
bewoners, patiënten of cliënten: dat vormt de inspiratie voor dit voorwoord.

Het zijn de 640 medewerkers en 94 vrijwilligers die elk apart een eigen 
jaarverslag hebben ‘bijeen gewerkt’. Elke dag weer zijn ze er voor hen 
die hen werden toevertrouwd, waren hun contacten kleine en grotere  
hoogtepunten, hebben ze ‘het verschil’ gemaakt.

Het échte jaarverslag is dan de samenvoeging van al die individuele jaarver-
slagen. Onze echte hoogtepunten zijn onze medewerkers zelf. Voor hen dus 
onze welgemeende dank en lof. Met speciale vermelding voor de vrijwilligers 
die het leven aangenamer maken voor de bewoners, cliënten en patiënten en 
het werk lichter voor onze medewerkers.

Gust Rector
Algemeen directeur
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De Alexianen Zorggroep Tienen kenmerkt zich niet alleen in kwali-
teitsvol hoogstaande, warme zorg, maar ook door de continu inhou-
delijke verdieping en vernieuwing. Met dit jaarverslag laten wij u ken-
nismaken met enkele verwezenlijkingen uit 2016.

HUIDIGE TOPICS
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Afdeling algemene psychiatrie  
start behandelgroep op voor angst- en  
stemmingsklachten

Het team algemene psychiatrie 
startte in 2016 de behandelgroep 
voor angst- en stemmingsklach-
ten op voor mensen met een angst-
probleem, eventueel secundaire 
stemmingsproblemen, persoonlijk-
heidsproblemen en/of afhankelijk-
heidsproblemen.

Aangezien een angstprobleem ook 
het gezinsleven beïnvloedt, worden 
gezinsleden betrokken in de behan-
deling ervan. 

Mensen met een angstprobleem pro-
beren de angstgevoelens te vermij-
den of eraan te ontsnappen, waar-
door zij vaak belemmerd zijn in het 
opnemen van dagdagelijkse verant-
woordelijkheden Zij ‘vallen stil’ en 
krijgen te kampen met depressieve 
klachten. Door mensen opnieuw te 
betrekken met hun waarden en nor-
men, wordt getracht de levenskwali-

teit gunstig te beïnvloeden. Door de 
therapie (gedrags- en systeemthera-
pie) worden zij zich bewust van de 
bestaande denkpatronen, waardoor 
zij nieuw gedrag kunnen stellen met 
een corrigerend en nuancerend ef-
fect op het denken.
In het therapie-aanbod worden 
mensen gestimuleerd om opnieuw 
contact te maken met hun gevoels-
wereld, en worden handvaten aan-
gereikt om te leren omgaan met ge-
voelens.

De focus van de behandeling ligt op 
groepstherapie, naast een individu-
ele begeleiding door een verpleeg-
kundige. Het team stimuleert tot een 
opbouwende en leerrijke groepsdy-
namiek en lotgenotencontact. 

De behandelduur is minimum 6 we-
ken en maximum 6 maanden.
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Opstart crisisunit - jeugdpsychiatrie

In juli 2016 opende team jeugd een 
aparte crisisunit, waar plaats is voor 
5 jongeren, verdeeld als volgt: 
 - 2 Yuneco-bedden (zorgnetwerk 

geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren in de pro-
vincie Vlaams-Brabant 

 - 3 bedden binnen Fornet (For-K- 
crisisopname, het zorgnetwerk 
voor jongeren onder toezicht van 
de jeugdrechtbanken Brussel en  
Leuven). 

Team jeugd biedt een opnamemoge-
lijkheid van maximum 14 dagen voor 
adolescenten onder de 18 jaar. De 
reden van opname kan heel uiteen-
lopend zijn: suïcidaal gedrag, ernsti-
ge depressie, angst, verwarring, een 
gezins- of een schoolcrisis met acute 

impact op de psychische gezond-
heid, fasegebonden crisisgedrag of 
een psychosomatische stoornis.

Een ‘crisis’ kan in verschillende situ-
aties ontstaan. Gemeenschappelijk 
hierin is dat het minder goed lukt om 
de krachten te gebruiken om uit een 
moeilijke situatie te geraken. 

Een crisis wordt gekenmerkt doordat 
er een hoge druk, veranderhuiver 
en blikvernauwing is. Men ervaart 
in crisis een hoge tijdsdruk maar 
ook een emotionele druk. Er moet 
snel iets gebeuren. Daarbij is het  
belangrijk om een goede probleem-
definitie te maken: wie ervaart welke 
lijdensdruk? Wiens belang wordt er 
gediend bij de verandering? Tijdens 

de crisis is het ‘een kunst om juist in 
een ongewone situatie het gewone te 
blijven doen’. 

De crisisunit heeft een groepsgericht 
crisisprogramma waarin verschillen-
de therapieën worden aangeboden. 
Afhankelijk van het statuut en de 
reden waarom de jongere is binnen-
gekomen, wordt het programma be-
paald. De nadruk kan liggen op sta-
bilisatie, rust, structuur, perspectief, 
het terug opnemen van de gewone 
dingen, enz. 

De mogelijke doelstellingen van de 
opname zijn: stabilisatie, exploratie, 
rust en time-out bieden, structure-
ren, normaliseren, oriëntatieper-
spectief na crisisopname.
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Informatieveiligheid

2016 was een zeer actief jaar voor 
de informatieveiligheid binnen de  
Alexianen Zorggroep Tienen. Zo 
werd er o.a. ingezet op het bewust 
maken van informatieveiligheids-
thema’s bij medewerkers en patiën-
ten en het leren uit incidenten en/of 
risicovolle situaties met betrekking 
tot informatieveiligheid. Daarnaast 
werden een aantal kleinschalige 
projecten geïmplementeerd om het 
classificeren van informatie binnen 
de organisatie te verbeteren. Eén van 
de interventies die in 2016 het mees-
te bijdroeg aan bovenstaande doel-

stellingen, was de campagne ‘mijn 
privacy, jouw zorg’. De campagne 
zorgde in het voorjaar voor een ster-
ke toename van het aantal meldin-
gen. Zo kwam maar liefst 62 van de 
in totaal 137 meldingen ‘bijzondere 
gebeurtenissen’ in 2016 (45 %), voort 
uit deze campagne. Twee patiënten 
van de afdeling verslavingszorg kre-
gen de kans om actief te participeren 
tijdens de campagne. De campag-
ne resulteerde in de oprichting van 
een werkgroep met referentieperso-
nen informatieveiligheid, die tot op  
vandaag het thema ’informatievei-

ligheid’ (pro)actief onder de aan-
dacht brengen bij de collega’s.

Hoe hebben we met informatievei-
ligheid de kwaliteit van zorg en werk 
in onze organisatie verbeterd? Of 
met andere woorden: wat levert het 
melden van incidenten en/of risico-
volle situatie met betrekking tot in-
formatieveiligheid nu werkelijk op? 
Het antwoord zit vaak in kleine ver-
beteringen. Het zou ons te ver leiden 
om alle verbeteringen op te sommen. 
Hiernaast volgen in het kort een tien-
tal gerealiseerde verbeteringen.

01
De valrex met namen van patiënten werd op een minder opvallende plaats in een verpleegpost gehangen. 
Hierdoor werd de privacy van patiënten beter gewaarborgd.

02
Het versturen van vertrouwelijke informatie (formulieren bij ontvluchting) wordt niet meer per fax verstuurd 
maar wel via een versleutelde e-mail. 

03

Het registratieschriftje voor aangetekende zendingen aan patiënten (bv. aangetekende zending bij gedwon-
gen opname) werd vernieuwd. In plaats van per pagina alle namen van patiënten te noteren wordt er nu per 
patiënt een afzonderlijk blad ingevuld. Zo wordt voorkomen dat patiënten persoonsgegevens van andere 
patiënten kunnen zien en wordt de privacy beter gewaarborgd.

04 Er werd een richtlijn gepubliceerd met betrekking tot het (preventief) handelen bij het cryptolocker virus.

05
Er werd een alternatief gezocht en gevonden zodat medewerkers foto’s van bewoners via een veilig kanaal 
op het bedrijfsnetwerk kunnen zetten.

06
De interne postvakjes van een aantal medewerkers op een afdeling werden verplaatst. Hierdoor wordt ver-
trouwelijke informatie over patiënten, medewerkers en/of organisatie beter afgeschermd en is de kans op 
inkijk van onbevoegden kleiner.

07
De opkomst van de smartphone kent zijn weerslag op de zorg. Verschillende medewerkers werden in 2016 
geconfronteerd met het feit dat patiënten gesprekken hadden opgenomen en/of foto’s van hen hadden ge-
nomen. Zowel de opnames als de beelden werden nadien verwijderd in dialoog met de betrokken patiënt.

08
Er werd een richtlijn uitgewerkt over hoe vertrouwelijke informatie te delen aan de telefoon. De implemen-
tatie van deze richtlijn is voorzien in 2017.

09
De ontslagbrief kreeg een label ‘vertrouwelijk’. Op die manier wordt aan de inhoud van de brief een ‘waarde’ 
toegekend en krijgen anderen een indicatie hoe ze met de brief moeten omgaan. 

10
Op advies van de nieuwe Europese regelgeving m.b.t. privacy werd de procedure inzagerecht  
geactualiseerd. 

11
Er werden pictogrammen camerabewaking aangebracht op de plaatsten waar het nodig is. Met bijzondere 
aandacht voor de afzonderingskamers en patiëntenkamers met cameratoezicht. Dit stemt overeen met de 
huidige (nieuwe) normen m.b.t. de privacy.
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Nieuwe ziekenhuishygiënist

In 2016 werd Marijke Cuypers aan-
gesteld als nieuwe ziekenhuishygi-
eniste. Zij werkte met de verschil-
lende diensten en departementen  
samen aan een kwaliteitsverbete-
ring op vlak van ziekenhuishygiëne.  
Enkele verwezenlijkingen uit 
2016 zijn het uitwerken van een 
reinigings- en desinfectieplan 

voor de huishoudelijke diensten;  
de voormeting, sensibilisatie en na-
meting inzake handhygiëne; en het 
aanstellen van referentieverpleeg-
kundigen op elke afdeling om be-
wustzijn en activatie te creëren rond 
ziekenhuishygiëne en infectiepre-
ventie.
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TOEKOMSTIGE TOPICS

Ziekenhuisbrede accreditatie

Team verslavingszorg van de psychi-
atrische kliniek Alexianen Tienen 
behaalde in 2015 de NIAZ-Qmen-
tum-accreditatie. In het najaar gaven 
ook de andere afdelingen groen licht 
voor de start van een ziekenhuis-
breed accreditatietraject.

Samen werken aan een ziekenhuis-
brede accreditatie, samen gaan voor 
kwaliteit en veiligheid, met behoud 
van de eigenheid van de verschil-
lende afdelingen, samen in bewe-
ging zijn voor het behalen van een 
ziekenhuisbrede accreditatie, dat 

wordt één van de grote uitdagingen 
van de komende jaren. In 2019 zal de 
ziekenhuisbrede NIAZ-audit plaats-
vinden. 

Elke medewerker is een belangrijke 
schakel in het voorbereidende pro-
ces. Kwaliteit en veiligheid is een 
zaak van medewerkers en patiën-
ten, voor medewerkers en patiënten, 
door medewerkers en patiënten.

De stuurgroepen verrichtten in 
de coulissen al heel wat werk. Zij  
maakten afdelingsbeleidsplan-

nen voor werkjaar 2016-2017 en  
gingen ook van start met verbe-
terteams (1 verbeterteam per af-
deling, naast het verbeterteam  
medicatiebeheer, verbeterteam in-
fectiepreventie en verbeterteam 
directie), een zelfevaluatie door 
middel van vragenlijsten, het uit-
schrijven van de behandelvisie en 
van een draaiboek (beschrijving  
van alle zorgprocessen, eigen aan 
de afdeling). Tot slot werden interne  
audits opgestart in het hele zieken-
huis.
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PSC Campus Mechelsestraat Leuven 
‘kantelt’ in de Alexianen Zorggroep Tienen

In het najaar 2015 besliste de Raad 
van Bestuur van de vzw Provincia-
laat der Broeders van Liefde om de 
werking van het Psychosociaal Cen-
trum (PSC) in Leuven onder te bren-
gen in enerzijds UPC Sint-Kamillus 
Bierbeek en anderzijds de Alexianen 
Zorggroep Tienen. De campus Oude 
Baan, die bestaat uit een activitei-
ten- en ontmoetingscentrum (100-tal 
deelnemers), een mobiel behandel-
team, functie 2B (160 cliënten) en 
een beperkt aantal bedden (12 tn) 
en stoelen (3 td), dit laatste gecom-
bineerd met een niet-erkende vorm 
van beschut wonen (11 bewoners), 
heeft zich helemaal ingeschreven 
in de vermaatschappelijking van de 
zorg via het netwerk 107 Leuven- 
Tervuren. Deze werking wordt  
ondergebracht onder het beheer  
van UPC Sint-Kamillus.

De Campus Mechelsestraat, met een 
erkenning van 60 semi-residentiële 
bedden en stoelen (30 an en 30 ad) 
kantelt in de Alexianen Zorggroep 
Tienen.

Omwille van administratieve rede-
nen, gaat de feitelijke fusie pas in op 
1 juli 2017.

In 2016 werden de nodige voorbe-
reidingen getroffen, waardoor begin 
2017 in campus Mechelsestraat werd 
gestart met een nieuwe werking. 
Enkele nieuwigheden op een rijtje: 

 - opstart patiëntenparticipatieraad
 - 4 behandelprogramma’s en 1 

avond/nachtprogramma
 - de uitrol van overkoepelende mo-

dules
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De Alexianen Zorggroep Tienen is met meer dan 600 medewerkers 
een belangrijke werkgever in de Tiense regio. Elke medewerker  
levert een belangrijke bijdrage, engageert zich voor de patiënt, en 
wordt aangemoedigd om op een kritische en constructieve wijze mee 
te denken.

OVERZICHT - CIJFERS

In een notendop

De Alexianen Zorggroep Tienen stel-
de in 2016 640 medewerkers te werk.

21,25 % van onze medewerkers zijn 
mannen, waarmee ook binnen onze 
organisatie de tendens van een over-
wegend vrouwelijk personeelsbe-
stand binnen de zorgsector wordt 
bevestigd.

Volgens leeftijdsgroepen ziet het 
personeelsbestand van de Alexianen 
er als volgt uit:

640 78,75% 21,25%

40-49 JAAR

130

18-29 JAAR 30-39 JAAR

145 142

50-59 JAAR

171

60+ JAAR

47
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MEDEWERKERSBELEID

Kerncompetenties in de Alexianen Zorggroep Tienen

Kerncompetenties zijn te vergelijken 
met de waarden die belangrijk zijn 
voor de organisatie. Het is dé referen-
tie voor het gedrag dat van elke me-
dewerker wordt verwacht, ongeacht 
welke functie de medewerker uitoe-
fent, op welk niveau en binnen welke 
afdeling de medewerker werkzaam is.

In 2016 werden de kerncompetenties 
vastgelegd voor de psychiatrische 
kliniek Alexianen Tienen, op basis 
van de missie en visie. 

Het bepalen en omschrijven van de 
kerncompetenties kwam tot stand 
met de medewerkers:

Samenwerking
Samen, met respect voor iedereen en 
in dialoog, maken we onze gezamen-
lijke doelstellingen waar.   

Kwaliteitsgericht
We gaan voor kwaliteit van  
zorg en streven naar voortdurende 
verbetering van ons werk. We dragen 
samen de verantwoordelijkheid om 
ons verder te bekwamen en ontwik-
kelen.    

Dynamisch
We zijn een organisatie in beweging. 
We spelen flexibel en efficiënt in op 
kansen en uitdagingen.   

Vriendelijk
We ontmoeten elke andere vanuit 
een open houding, met een glimlach 
en een goeiedag.
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Tevredenheids- en cultuurmeting medewerkers

In november 2015 vond naar 5-jaar-
lijkse gewoonte de tevredenheids-
meting voor de medewerkers plaats. 
Ditmaal was deze meting gekoppeld 
aan de zogenaamde cultuurmeting. 
De medewerkers van de psychiatri-
sche kliniek Alexianen Tienen, Hes-
tia vzw, WZC Huize Nazareth en WZC 
Sint-Alexius gaven hun mening over 
het werkklimaat en sfeer, de samen-
werking met anderen, de infrastruc-
tuur en hulpmiddelen, de leidingge-
venden en directie, communicatie, 
loon- en arbeidsvoorwaarden, pro-
fessionele ontwikkeling en bijscho-
ling, werktijden, werkdruk… en last 
but not least de tevredenheid over de 
geboden zorg aan cliënten/bewoners 

en hun familie (= tevredenheidsme-
ting). In een tweede luik vond er een 
bevraging plaats die peilde naar de 
mening over de organisatiecultuur in 
de organisatie met betrekking tot de 
veiligheid van de patiënt/bewoner (= 
cultuurmeting).

De resultaten werden geanonimi-
seerd verwerkt door een externe 
firma, BING, en werden in 2016 be-
schikbaar gesteld.

Over het algemeen behaalde de  
Alexianen Zorggroep Tienen in al 
haar organisaties een zeer goede  
responsrate; gaande van 83 % tot  
97 %. 

Voor elke deelinstelling, elk depar-
tement, elke zorgafdeling… werden 
een aantal sterke punten en mogelij-
ke actiepunten opgelijst. 

Als organisatie zijn we heel blij dat 
het domein “zorg voor patiënten/be-
woners en hun familie” voor de gan-
se Alexianen Zorggroep Tienen over 
de gehele lijn zeer positief kleurde.  

Binnen de organisatie werden ver-
volgens focusgroepen opgericht om 
mogelijke verbeteracties te bespre-
ken. De werkzaamheden hiervan 
worden in 2017 afgerond, waarna 
concrete verbetertrajecten worden 
opgestart.
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Meld- en leersysteem Sterren groeien...
Sterren schitteren...

Het melden van bijzondere gebeurtenissen...
Begin 2013 werd een digitaal meld- en 
leersysteem ingevoerd in de psychia-
trische kliniek waarbij alle types van 
meldingen kunnen worden gemeld. 
Dit kan gaan over patiënt- en/of me-
dewerkersveiligheid en/of infrastruc-
tuur al of niet in relatie met informa-
tieveiligheid. De doelstelling van een 
meld- en leersysteem is om inzicht 
te krijgen in de oorzaken van onbe-
doelde gebeurtenissen, fouten en 
bijna-fouten, waardoor we processen 
kunnen verbeteren en herhaling van 
incidenten in de toekomst kunnen 
voorkomen. 

Tegelijkertijd met de invoering, werd 
ook ingezet op de meldcultuur, door 

in de opleidingsmomenten voldoen-
de stil te staan bij de visietekst over 
patiëntveiligheid met een ‘no blame 
no shame-cultuur’. Door het melden 
van (bijna)-incidenten te stimuleren 
doelen we op extra garanties voor 
goede zorg. Het ‘Veilig Incident Mel-
den’ vormt immers één van de pijlers 
van een veiligheids- en risicomanage-
mentsysteem met de veiligheidscul-
tuur als basis. In een verbeterplan 
werd een stijging van het aantal mel-
dingen vanuit alle diensten voorop 
gesteld.

In 2013 waren er slechts 6 meldingen 
in dit systeem. Na extra sensibilise-
ring en feedback zien we vanaf 2014 

een stijging naar 151. Vanaf 2015 werd 
gestart met een driemaandelijkse rap-
portage van de meldingen op directie-
niveau, CPBW en het overleg patiën-
tenzorg. De cijfers en leermomenten 
worden naar de medewerkers terug-
gekoppeld met een nieuwsbrief. Het 
aantal meldingen verdubbelde! 

Gelet op het belang van bepaalde 
meldingen, vraagt de directie om 
volgende incidenten verplicht te 
melden in het meld- en leersysteem: 
brandincidenten, bloedafname- en 
labo-incidenten, medicatie-inciden-
ten, suïcide en ernstige suïcidepogin-
gen, val- en tilincidenten, meldingen 
m.b.t. medische hulpmiddelen.

Om er zelf wat uit te

leren en om “kennis” aan

elkaar door te geven.

Omdat melden

kansen tot

groei zijn.

Omdat je telkens

beter wordt in het

aan elkaar vertellen

van die zaken die er

toe doen.

Omdat het

normaal is.

Iedereen doet het

steeds meer.

Omdat we

onze oplossingsgerichte

aanpak verscherpen,

en we ook zelf

oplossingen blijven zoeken.

AANTAL MELDINGEN 2013 2014 2015 2016

JAN | FEB | MRT 2 31 58 155

APR | MEI | JUNI 0 31 88 142

JULI | AUG | SEPT 0 53 92 85

OKT | NOV | DEC 4 36 68 89

TOTAAL 6 151 306 471
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Functie- en competentieprofielen ouderenzorg

Referentiepersonen

In 2016 werden de functie- en com-
petentieprofielen van ergothera-
peut, animator en kinesitherapeut 
uitgewerkt, in samenspraak met 

medewerkers, bewoners, familie en 
vrijwilligers. Bij aanwerving, func-
tionerings-, en evaluatiegesprekken 
wordt het functie- en competentie-

profiel gebruikt als basis. Elk jaar 
worden drie functie- en competen-
tieprofielen uitgewerkt.

In de woonzorgcentra werden ver-
schillende medewerkers aangesteld 
als ‘referentiepersoon’ voor welbe-
paalde vakdomeinen, waarvan zij de 
evolutie en implementatie opvolgen. 
Zij fungeren enerzijds als aanspreek-

punt voor collega’s, maar krijgen 
ook de verantwoordelijkheid over 
gerelateerde indicatoren, procedu-
res en bijscholing. In de woonzorg-
centra zijn er onder meer referentie- 
verpleegkundigen op vlak van infec-

tiepreventie, dementie, wondzorg, 
vallen en vrijheidsbeperkende maat-
regelen, incontinentiemateriaal en 
vroegtijdige zorgplanning.
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Vrijwilligers: onmisbaar binnen onze organisatie

Onze organisatie mag rekenen op een 
94 enthousiaste vrijwilligers, die zich 
met een groot engagement inzetten 
voor de patiënten en bewoners van 
de psychiatrische kliniek, Hestia vzw, 
WZC Huize Nazareth en WZC Sint- 
Alexius.

Onze vrijwilligers zijn echt onmis-
baar geworden binnen onze organi-

satie: zij voeren verschillende taken 
uit die ofwel rechtstreeks in verband 
staan met de bewoners ofwel de mo-
gelijkheid bieden aan onze mede-
werkers om meer aandacht en tijd te 
besteden aan de bewoners. Het kan  
gaan om logistieke taken (bede-
len van de maaltijden, opruimen, 
bedden opmaken…), of om onder-
steuning bij activiteiten die worden  

georganiseerd, een praatje maken 
met de mensen…

De lokale dienstencentra van zowel 
WZC Sint-Alexius als WZC Huize Na-
zareth bieden een seniorenrestau-
rant aan voor ouderen uit de buurt,  
dat volledig wordt georganiseerd 
door vrijwilligers.

VRIJWILLIGERS

94
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LERENDE OMGEVING

Studenten

Medewerkers

De Alexianen Zorggroep Tienen wil 
zich openstellen voor studenten om 
op een ‘werkplek’ theorie om te zet-
ten naar de praktijk. Binnen elk on-
derdeel van de organisatie, werden 
stagementoren aangesteld, die zich 
specifiek buigen over het contact 
met de scholen, het onthaal van de 
studenten en de begeleiding en coa-
ching op de werkvloer. Studenten 
worden in de periode dat zij stage 

lopen opgenomen als ‘medewerker’ 
onder de collega’s, maar krijgen ook 
individuele aandacht om bijvoor-
beeld technieken te oefenen.

Door stageplaatsen aan te bieden, 
krijgen studenten een realistische 
kijk op hun toekomstig werkterrein, 
en ook voor de vaste medewerkers 
betekenen zij een meerwaarde: met 
hun inbreng en objectieve, frisse blik 

laten zij de medewerkers ook stil-
staan bij de werking van de organi-
satie.

Op elke afdeling zijn er stagemen-
toren aangesteld, die het peter/
meterschap op zich nemen en het 
aanspreekpunt zijn voor de stage, de 
verwachtingen, maar ook de vragen 
of problemen die opduiken kunnen 
opvangen.

Naast stagiairs die ervaring komen 
opdoen, investeert de Alexianen 
Zorggroep Tienen ook in permanente 
opleiding voor de medewerkers.

Medewerkers krijgen hiertoe een 
vormingsaanbod, samengesteld uit 
zowel interne als externe vormingen, 
om hun vaardigheden uit te diepen 
en kennis te maken met nieuwe ten-
densen binnen het werkdomein. Om 
iedereen de kans te geven om hierop 

in te gaan, worden de organisatie-
brede thema’s voorgesteld in ‘mid-
dagseminaries’. Afdelingsspecifieke 
thema’s worden op afdelingsniveau 
georganiseerd.

Een vaste vorming, die overigens 
verplicht te volgen is voor elke me-
dewerker van onze organisatie, is de 
‘opleidingsdag’, een stevige opfris-
singssynthese, gaande van handhy-
giëne, EHBO en Heimlich-manoeuv-

re tot brandblussen, handvaten om 
om te gaan met agressie en geweld 
of nog het praktisch werken met het 
intranet en het kwaliteitshandboek.

Daarnaast organiseerde de Alexi-
anen Zorggroep Tienen tijdens het 
werkjaar 2015-2016 de studiedag ‘Ik 
verveel me zo, ik verveel me meer en 
meer…’ over ouderen en verveling, 
met 184 deelnemers.
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Kenmerkend voor de Alexianen is de toegewijde zorg en vriendelij-
ke omgang met patiënten, cliënten en bewoners. Vanuit de christe-
lijke identiteit van de organisatie moedigen we de dialoog aan over 
ieders persoonlijke zingeving en spiritualiteit. We bevorderen de  
verantwoordelijkheid en motivatie van de patiënt, cliënt en bewoner 
via ons therapeutisch handelen.

KWALITEITSVOLLE ZORG

Vlaams indicatorenproject

Deelname vanuit Hestia

Hestia nam in 2016 deel aan de 
Vlaamse Patiëntenpeiling in het ka-
der van het Vlaams indicatorenpro-
ject voor de geestelijke gezondheids-
zorg (VIP² GGZ). De vragenlijst werd 
ontwikkeld vanuit het Vlaams Pati-
entenplatform (VPP), onderzoekt 11 
dimensies en bevat 37 vragen.

In totaal namen 82 voorzieningen 
deel vanuit GGZ (PZ, PAAZ, IBW, 
PVT, CGG, Revalidatie, MT). Voor Be-
schut Wonen namen 10 initiatieven 
deel, waaronder ook Hestia. De vol-
gende dimensies werden bevraagd:

 - Informatie over psychische pro-
blemen en behandeling

 - Inspraak
 - Therapeutische relatie
 - Zorg op maat
 - Organisatie van zorg en samen-

werking
 - Veilige zorg
 - Deskundigheid
 - Patiëntenrechten
 - Resultaat en evaluatie van zorg
 - Ontslagmanagement en nazorg
 - Beoordeling en aanbeveling

Uit de peiling blijkt dat Hestia meer 
aandacht moet besteden aan de in-
formatieverstrekking over psychi-
sche problemen en behandeling. 
Positief kwam naar voren dat de 
bewoners zich veilig voelen en de 
therapeutische relatie met de bege-
leiding als positief ervaren. Ook op 
de andere dimensies scoort Hestia 
eerder positief.

In vergelijking met de andere voor-
zieningen IBW liggen de resultaten 
van Hestia voor elke dimensie lager. 
Enkel wat de algemene tevreden-
heidsscore betreft, haalt Hestia een 
score van 8,4/10, wat hoger ligt dan 
het gemiddelde van de andere initia-
tieven Beschut Wonen (8,2/10) en het 
gemiddelde van alle GGZ-voorzienin-
gen (7,9/10).

Naar aanleiding van deze bevraging 
werd samen met de ervaringsdeskun-
dige, begeleiders en bewoners een 
denkdag rond het thema ‘Herstel’ ge-
organiseerd, waar de resultaten van 
de bevraging werden getoond, mo-
gelijke actiepunten geformuleerd en 

een minibevraging gedaan naar po-
sitieve, negatieve ervaringen binnen 
Beschut Wonen en mogelijke tips. 

Nadien werd de woonraad opnieuw 
opgestart, om de inspraak van de 
bewoners te bevorderen in het beleid 
van de organisatie. 

Hestia zal ook in 2017 vanuit Beschut 
Wonen deelnemen aan de patiënten-
peiling. Zowel voor Beschut Wonen 
alsook voor het Mobiel team GGZ 
zullen de indicatoren betreffende de 
inzet van ervaringsdeskundigen en 
het suïcidepreventiebeleid worden 
gemeten.
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Vlaams indicatorenproject

Deelname vanuit de ouderenzorg 

Vanuit de ouderenzorg worden ook 
verschillende indicatoren opge-
volgd: drukletsel, onbedoelde ge-
wichtsafname, valincidenten, da-
gelijkse fysieke vrijheidsbeperking, 
medicijnincidenten, griepvaccinatie 
van de medewerkers, medicatie-
gebruik, overlijdensplaats (in het 
woonzorgcentrum dan wel bijvoor-
beeld in het ziekenhuis), zorgplan 

levenseinde (hoe zien de bewoners 
hun zorg in deze levensfase). 

Bij het opvolgen van indicatoren, is 
het uiteraard belangrijk om de cijfers 
in de juiste context te interpreteren. 
‘Geen valincidenten’ zou bijvoor-
beeld kunnen betekenen dat er veel 
bewoners gefixeerd worden. Veel 
overlijdens in het ziekenhuis zou 

erop kunnen wijzen dat het woon-
zorgcentrum geen aangepaste zorg 
in de terminale fase kan aanbieden. 
Aan de hand van de indicatoren 
wordt de zorg gestuurd, door bijvoor-
beeld verbeterplannen op te stellen. 
Hierbij worden de medewerkers 
maximaal betrokken.
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Medicatiegebeuren

In 2016 werd op de afdelingen van 
de psychiatrische kliniek een studie 
opgezet rond het medicatiegebeu-
ren. De NIAZ-normen vormen het uit-
gangspunt om het mediatiegebeuren 

veilig en correct te laten verlopen. Als 
gevolg van deze studie, werd op de af-
delingen overgeschakeld van medica-
tieplateaus naar individuele bakjes, 
met 4 inname-momenten. Daarnaast 

worden ook identificatiebandjes uit-
gerold op elke afdeling van de psychi-
atrische kliniek.
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Beleid inzake relaties en seksualiteit

Het ziekenhuisbeleid plaatste het the-
ma ‘relaties en seksualiteit’ hoog op 
de agenda, wat in 2016 uitmondde in 
een visietekst die door elke afdeling 
van de psychiatrische kliniek wordt 
gedragen en ook aan elke patiënt 
wordt gecommuniceerd bij opname: 

“Tijdens de behandeling hechten 
we belang aan wie je bent en hoe je  
jezelf kan zijn. Twee aspecten waar 

we het graag met jou over willen 
hebben zijn relaties en seksualiteit. 
Beiden zijn altijd in ontwikkeling.  
Ze zijn een verrijking, maar 
soms ook een uitdaging, waar-
bij je jezelf vragen kan stellen.  
Vanuit een open en respectvolle hou-
ding en met aandacht voor ieders vei-
ligheid en kwetsbaarheid kan je met 
ons praten over relaties en seksuali-
teit.”

Met de verspreiding van de visietekst 
valt de werkgroep niet stil, integen-
deel! De werkgroep dient het thema 
ook blijvend onder de aandacht te 
brengen, door bijscholingen en vor-
mingen te organiseren voor de me-
dewerkers van de kliniek, maar ook 
door de visietekst nu om te zetten in 
concrete richtlijnen en omgangsre-
gels. Ook wordt een intervisiegroep 
opgestart om vragen te bespreken.
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Psychisch welbevinden bewoners woonzorgcentra -  
systematische bespreking van casussen met de psychologen 

In woonzorgcentrum Huize Nazareth 
verblijven een aantal bewoners met 
een gestabiliseerde psychiatrische 
aandoening, wat een nieuwe doel-
groep is voor de medewerkers van het 
woonzorgcentrum. 

De Alexianen Zorggroep Tienen wil 
inzetten op aangepaste zorg voor 
deze doelgroep, door onder meer de 
nodige opleidingen te voorzien voor 
de medewerkers. Op regelmatige ba-
sis neemt een psycholoog deel aan de 

‘werkgroep psychisch welbevinden’ 
om specifieke casussen te bespreken, 
en coacht zij ook de medewerkers om 
met deze doelgroep om te gaan.

Deze aanpak werpt zijn vruchten af.
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Onze organisatie wil een expertisecentrum zijn in het netwerk van 
de hulpverlening. Inspraak en overleg met de patiënt en zijn sociale  
omgeving is een expliciete opdracht.

SAMENWERKING EN PARTNERS IN 
COMPLEXER WORDEND NETWERK

Versterkte samenwerking GGZ binnen Vlaams-Brabant 

De Broeders van Liefde zijn in 
Vlaams-Brabant vanuit verschillende 
initiatieven actief binnen de geeste-
lijke gezondheidszorg. Om in te spe-
len op de uitdagingen in deze sector, 
wordt de samenwerking tussen de 

verschillende actoren van de regio 
versterkt. De aard van deze samen-
werking, alsook de actiedomeinen 
worden voorbereid door een strate-
gisch comité, aan de hand van een 
zorgstrategisch plan.

Op de volgende bladzijden leest u 
meer over de realisaties van dit stra-
tegisch comité:
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Zorgstrategisch plan

De inkanteling van het Psychosociaal Centrum Leuven 

Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst UPC KU Leuven

De campus Mechelsestraat van het 
Psychosociaal Centrum Leuven werd 
overgedragen aan de Alexianen 
Zorggroep Tienen, waardoor de orga-

nisatie vanaf 1 juli 2017 werd uitge-
breid met 60 bedden/plaatsen. Naar 
aanloop van deze overdracht werden 
reeds een aantal nieuwe behandel-

programma’s uitgewerkt. Deze gin-
gen in een try-out fase van start.

De Broeders van Liefde en UPC  
KU Leuven werken een vernieuw-
de affiliatieovereenkomst uit, met 
zowel een ruimer kader als een  

specifiek luik over samenwerking 
binnen de GGZ. Op dit vlak worden 
initiatieven genomen om verschil-
lende zorgprogramma’s op elkaar af 

te stemmen (psychosezorg, versla-
vingszorg, eetherstel).
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Zorgstrategisch plan

Samenwerkingsproject - Chronic care

Het aantal chronische patiënten 
neemt steeds toe, net als de com-
plexiteit van de multimorbiditeit 
en bijgevolg ook de zorgkost, ter-
wijl de middelen beperkt blijven.  
Verschillende partners uit de regio 
Tienen slaan de handen in elkaar om 
een geïntegreerd zorg- en welzijns-
aanbod uit te werken, waardoor de 
chronische patiënten kunnen wor-
den geholpen.

Bij dit project wordt de  
visie van Triple Aim gehanteerd,  
zijnde een verhoging van levens-
kwaliteit van patiënten en mantel-
zorgers; een bevolking die langer 
gezond leeft; een doeltreffender 

gebruik van de beschikbare mid-
delen. In deze benadering staat de 
patiënt centraal, door hem/haar de  
mogelijkheid te geven de contro-
le zelf in handen te nemen, mits 
ondersteuning van een multidisci-
plinair netwerk. Deze aanpak ver-
onderstelt een nieuwe kijk van de  
patiënt en zijn omgeving, de zorg- en 
hulpverleners en de volledige bevol-
king. 

In september 2016 werden 20 pro-
jecten weerhouden door de FOD 
Volksgezondheid, waarvan 2 in 
Vlaams-Brabant: ‘Zorgzaam Leuven’ 
en ‘Kansarmoede en Chronische 
Ziekte, een samenspel?’.

Het project-chronische zorg Tie-
nen-Landen heeft als doelgroep 
‘chronisch zieken met specifieke 
kwetsbaarheid omwille van (kans)
armoede problematiek’, en beoogt 
een proactieve, vraaggestuurde en 
buurtgerichte zorg, met een minima-
le afstand tussen zorgverlener en pa-
tiënt, waarbij steeds de levenskwali-
teit van de patiënt voorop staat. 

Vanuit de analyse dat kansarmoede 
en chronische ziekte een vicieuze 
cirkel vormen, wordt getracht deze 
cirkel zo vroeg mogelijk te doorbre-
ken. Er worden ook initiatieven ge-
organiseerd rond detectie en dispat-
ching, versterking en re-integratie.
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Zorgstrategisch plan

Yuneco-netwerk - GGZ voor kinderen en jongeren 

In het kader van de hervormingen 
binnen de geestelijke gezondheids-
zorg voor kinderen en jongeren, 
maakt de afdeling jeugdpsychiatrie 
van de PK Alexianen Tienen deel uit 
van het netwerk Yuneco (Esperanto 
voor ‘jeugd’), het zorgnetwerk GGZ 
voor kinderen en jongeren in de pro-
vincie Vlaams-Brabant. 

Een eerste zorgprogramma dat in 
2016 werd gerealiseerd door het 
netwerk is het programma “Yuneco 
crisis”. De afdeling jeugdpsychia-
trie neemt deel met een crisisopna-
me-aanbod en biedt opnamemoge-
lijkheid van maximum 14 dagen voor 
adolescenten onder de 18 jaar, waar-
bij de draaglast de draagkracht van 
het systeem overstijgt en er een dui-
delijke persoonlijke component van 
ernstig psychisch of psychiatrisch 
lijden bij de jongere aanwezig is. 
Hiervoor werd de bestaande afdeling 
verbouwd en een aparte crisisunit 
gecreëerd, met 2 Yuneco-bedden en 3 

bedden binnen Fornet (For-K-crisis-
opname), het zorgnetwerk voor jon-
geren onder toezicht van de jeugd-
rechtbanken Brussel en Leuven. 

Deze leefeenheid met plaats voor 
5 jongeren opende haar deuren in 
juli 2016. Hulpverleners of ouders 
kunnen voor Yuneco GGZ-crisis 
aanmelden via het crisismeldpunt. 
Het mobiel crisisteam van Yune-
co kan ook een inschatting maken 
en doorverwijzen. Residentiële 
voorzieningen van integrale jeugd-
hulp, evenals ambulant werkende 
kinder- en jeugdpsychiaters uit de 
provincie Vlaams-Brabant kunnen 
rechtstreeks aanmelden voor crisis-
opname bij team jeugd. Consulenten 
van de jeugdrechtbanken Brussel en 
Leuven tenslotte kunnen voor For-
K-crisis rechtstreeks aanmelden bij 
team jeugd. 

Andere zorgprogramma’s die in 
2016 werden opgericht zijn dat van 

“Yuneco care” rond aanklampende 
zorg, waar eveneens medewerkers 
van de Alexianen Zorggroep aan 
participeren, “Yuneco combi” rond 
kinderen en jongeren met mentale 
beperkingen, “Yuneco casemanage-
ment” rond overleg complexe casus-
sen, “Yuneco ADHD” ter bevordering 
van een gedeelde visie op ADHD en 
“Yuneco cross-link” rond de uitwisse-
ling van kennis onder hulpverleners. 
Voor dat laatste zorgprogramma is 
Mark Frederickx, stafmedewerker 
K&J binnen de psychiatrische kliniek 
Alexianen, aangeworven als expert 
verslaving en jongeren.

Voor 2017 wordt vooral ingezet op 
de verdere uitbouw en bestendiging 
van de uitgerolde zorgprogramma’s 
en op het overzichtelijk houden van 
wie waar waarvoor en hoe ergens te-
recht kan. Meer informatie en laatste 
nieuwtjes vindt u voorlopig op de 
website van het Vlabo (www.vlabo.
be).
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Zorgstrategisch plan

Regionale adviesgroep cliënten – Participatie Zuid-Hageland

Een evenwichtige samenwerking 
tussen cliënten, familie en de 
professionals van de geestelijke  
gezondheidszorg in de regio 
Zuid-Hageland is van grote waar-
de voor het verbeteren van herstel- 
ondersteuning en de kwaliteit van 
de zorg. Vanuit hun unieke positie 
als zorgvrager beleven en zien cli-
enten andere aspecten en eventuele 
knelpunten dan de behandelaren.  
Per definitie doorlopen zij van be-

gin tot eind hun eigen zorg- en  
herstelproces. Deze ervarings-
kennis wil de Regionale Advies-
groep cliënten Participatie (RAP) 
inzetten om participatie op alle  
niveau ’s te verhogen en de zorg nog 
beter af te stemmen op de zorgvraag 
van cliënten, bewoners, bezoekers… 
en patiënten uit deze regio.

De regionale adviesgroep heeft als 
doel ervaringsdeskundigen uit de 

regio inhoudelijk te ondersteunen, 
patiënten te vertegenwoordigen 
in vergaderingen, werkgroepen…,  
visieteksten uitwerken of bestaan-
de middelen door te nemen op  
vlak van herstelondersteuning en 
patiëntvriendelijkheid…

De regionale adviesgroep komt 
maandelijks samen, en telt 15 leden.
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Onze werking steunt op nieuwe inzichten en wetenschappelijke ont-
wikkelingen. Via resultaatsonderzoek meten we wat we doen en stu-
ren we onze meting bij. De Alexianen Zorggroep Tienen wil een ex-
pertisecentrum zijn in het netwerk van de hulpverlening.

Onderzoek en innovatie

De kerndoelstelling van de Alexianen 
Zorggroep Tienen is “het optimalise-
ren van de (geestelijke) gezondheid 
en de quality of life van de cliënt en 
zijn/haar familie”.

We streven er voortdurend naar om 
als organisatie “gezond” te blijven 
en met een team van professionele 
medewerkers de meest kwalitatief 
hoogstaande zorg aan te bieden aan 

onze cliënten en dit in een steeds evo-
luerende maatschappij en zorgland-
schap.
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Ouderenzorg - kwaliteitshandboeken PREZO-proof

In de ouderenzorg van de Alexianen 
Zorggroep Tienen wordt gewerkt met 
kwaliteitssysteem Prezo Woonzorg, 
opgebouwd uit een 60-tal prestaties. 

In 2016 werden de kwaliteitshand-
boeken aangepast aan dit systeem, en 
werd de nodige vorming voorzien, zo-
dat alle medewerkers vlot procedures 

kunnen opzoeken en implementeren.
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Meten is weten

De Alexianen Zorggroep Tie-
nen werkt actief mee aan weten-
schappelijk onderzoek, zowel  
door medewerkers te laten  

participeren aan onderzoek, als door 
mee te werken aan externe onder-
zoeken.
Daarnaast worden er ook metingen 

gehouden over de effectiviteit van 
de aangeboden behandelingen, de 
tevredenheid van patiënten en de te-
vredenheid van medewerkers.
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Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen

ZORGAANBOD

De psychiatrische kliniek Alexianen Tienen beschikt over 240 bedden en stoelen, gespreid over 5 specialistische 
afdelingen.

Doelgroep

ADOLESCENTEN 
EN JONG 

VOLWASSENEN

Doelgroep

VOLWASSENEN

Doelgroep

VOLWASSENEN

Doelgroep

KINDEREN

20 bedden + plaatsen
(+ 2 bedden Crisis 

ForK)

35 bedden
(A en T)

75 bedden
(A, T en Tn)

20 stoelen
(Td)

55 bedden
(A enT)

10 stoelen
(Td)

20 bedden
(Sp)

5 stoelen
(Td)

Doelgroep

OUDEREN

Eetstoornissen  
en trauma

Algemene regionale 
psychiatrie

Verslavingszorg

Afhankelijkheidspro-
blemen met andere 

kinderpsychiatrische 
problematiek

Ouderenpsychiatrie

A: bedden voor acute opname
T: bedden voor mensen in therapeutische behandelprogramma’s
Tn:  nachtverblijf
Td:  dagverblijf
Sp:  bedden voor speciale zorgen (ouderen in ons geval)
K:  bedden voor minderjarigen
Crisis:  bedden voor crisisopname
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Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen

Afdeling jeugd

Team jeugd biedt een zorgprogram-
ma voor kinderen en jongeren on-
der de 18 jaar, die kampen met psy-
chologische, relationele en sociale 
moeilijkheden en met problematisch 
gebruik van verslavende middelen 
(alcohol, medicatie en drugs).

De afdeling heeft twee leefgroepen, 
van elk maximaal 8 jongeren. Na de 
aanmelding en een kennismakings-
gesprek, wordt de opnamevraag geë-

valueerd en komt een jongere al dan 
niet op de wachtlijst voor opname. 
Zodra er plaats is, komt de jongere 
in de leefgroep terecht en neemt hij/
zij deel aan het orthopedagogisch 
en jeugdpsychiatrisch behandelpro-
gramma.

In juli 2016 opende de afdeling ook 
een crisisunit, met plaats voor 5 jon-
geren. De crisisunit biedt een opna-
memogelijkheid van maximum 14 

dagen voor adolescenten onder de 
18 jaar. De reden van opname kan 
heel uiteenlopend zijn: suïcidaal ge-
drag, ernstige depressie, angst, ver-
warring, gezins- of schoolcrisis met 
een acute impact op de psychische 
gezondheid, fasegebonden crisisge-
drag of een psychosomatische stoor-
nis.

Arts

 Dr. Karen Volckaert – karen.volckaert@fracarita.org

Teamcoördinator

 Ivo Vanschooland –  ivo.vanschooland@fracarita.org
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Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen

Afdeling eetherstel

De afdeling eetherstel is gespe-
cialiseerd in de behandeling van  
jongeren met eetstoornissen en aan-
verwante problemen, en beschikt 

over 35 bedden, enkel voor vrouwen.
De behandeling vindt overwegend 
in groepsverband plaats en de  
duur varieert van 3 tot 6 maan-

den. Jongeren onder de 18 jaar  
kunnen de behandeling deels com-
bineren met hun studie via de zie-
kenhuisschool.

Arts

 Dr. Katrien Schoevaerts – katrien.schoevaerts@fracarita.org

Teamcoördinator

 Jos Smets – jos.smets@fracarita.org

Therapiecoördinator

 Lies Depestele – lies.depestele@fracarita.org
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Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen

Afdeling algemene psychiatrie

De afdeling algemene psychia-
trie bestaat uit 3 zorgeenheden of  
locaties, waar verschillende zorg-
functies worden aangeboden voor 
volwassenen (18 jaar -65 jaar)  
uit de regio, gaande van polikli-
nisch advies, crisisopname of  

diagnostische & oriënterende opna-
me. 

Zorgeenheid 1 is een acute obser-
vatieafdeling voor crisisopvang, 
diagnostiek en therapeutische ori-
entering; terwijl zorgeenheid 2 een 

behandelafdeling is waar vooral 
groepstherapeutisch wordt gewerkt 
rond angst- en/of stemmingsstoor-
nissen, of middelenmisbruik. Op 
zorgeenheid 3 ligt het accent op her-
stel.

Arts

 Dr. Peter Joostens – peter.joostens@fracarita.org

 Dr. Asia Mierzejewska – asia.mierzejewska@fracarita.org

 Dr. Joris Van Roy – joris.van.roy@fracarita.org

Teamcoördinatoren

 Leen Romme – leen.romme@fracarita.org

 Kristel Verheyden – kristel.verheyden@fracarita.org

Therapiecoördinator

 Gert Acke – gert.acke@fracarita.org
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Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen

Afdeling verslavingszorg

Team verslavingszorg staat open 
voor mannen, vrouwen en jongeren 
met problemen gekoppeld aan mis-
bruik of afhankelijkheid van alcohol, 

medicatie of illegale drugs.
Familieleden, huisartsen of andere 
hulpverleners kunnen deze dienst 
contacteren voor advies of overleg. 

Een opname gebeurt in principe na 
evaluatie en rechtstreekse bespre-
king met de betrokkene zelf.

Arts

 Dr. Hendrik Peuskens – hendrik.peuskens@fracarita.org

 Dr. Els Santens – els.santens@fracarita.org

Teamcoördinatoren

 Leen Bouvin – leen.bouvin@fracarita.org

 Anneleen Giedts – anneleen.giedts@fracarita.org

Therapiecoördinator

 Herman Hacour – herman.hacour@fracarita.org
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Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen

Afdeling ouderenpsychiatrie

Team ouderen staat in voor de diag-
nosestelling en de behandeling van 
ouderen (> 65 jaar) met een psychi-
sche/psychiatrische problematiek. 

Team 1 staat voornamelijk in voor 
ouderen met een of andere vorm 
van hersenlijden (o.a. dementie). 
Dit lijden zorgt voor ernstige moei-
lijkheden op het vlak van denken, 
organiseren en het gevoelsleven. De 
behandeling is voornamelijk gericht 
op het opsporen en benutten van de 
nog resterende mogelijkheden van 

de oudere met hersenlijden. Naast 
het aanbieden van een voorspelbaar 
dagverloop, is er binnen de behan-
deling veel aandacht voor maatwerk 
en het bevorderen van de eigenwaar-
de en het (psychisch) welbevinden 
van de patiënten. 

Team 2 spitst zich toe op ouderen 
met een algemene psychiatrische 
problematiek zoals depressie, angst-
problemen, verslaving, bemoeilijkte 
rouw, relationele problemen… Via 
een aparte module wordt er extra 

aandacht gegeven aan ouderen met 
een verslavingsprobleem. Binnen 
het therapieaanbod (bewegingsthe-
rapie, ergotherapie, muziektherapie, 
psychotherapie en sociale therapie) 
en langs de leefgroepwerking ligt de 
focus op groepsprocessen. Doorheen 
het samenleven in groep, ontwikke-
len patiënten hun sociale vaardighe-
den en leren ze zichzelf, met al hun 
mogelijkheden en werkpunten, beter 
kennen.

Arts

 Dr. An Haekens – an.haekens@fracarita.org

Teamcoördinator

 Stefan Kelchtermans – stefan.kelchtermans@fracarita.org

Therapiecoördinator

 Sarah Huysegems – sarah.huysegems@fracarita.org
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Psychiatrische kliniek Alexianen Tienen

Multidisciplinaire teams

De teams van de psychiatrische kli-
niek zijn allen multidisciplinair sa-
mengesteld, en kunnen ook rekenen 
op de deskundigheid van leden van 
enkele vakgroepen.

De sociale dienst, onder leiding van 
diensthoofd Francis Baumans, zorgt 
enerzijds voor de dienstverlening en 
bijstand tijdens de opname van de 
patiënt en diens familie en ander-
zijds voor de ontslagvoorbereiding 
uit het ziekenhuis. 

Naast psychosociale hulpverlening 
biedt de sociale dienst de patiënten 

financiële, juridische en administra-
tieve bijstand en vormt het een brug-
functie tussen het ziekenhuis en het 
leefmilieu. De maatschappelijk wer-
kers trachten zorg te dragen voor 
de familie en te bemiddelen, alsook 
samen te werken met externe betrok-
ken zorgverstrekkers. 

De vakgroep ergotherapie is sa-
mengesteld uit ergotherapeuten, 
beeldende en dramatherapeuten, 
evenals muziektherapeuten. Deze 
therapeuten bieden een waaier aan 
therapieën aan, gericht op assess-
ment, inzichtelijke therapie, vaar-

digheidstraining, zinvolle dagbe-
steding en trajectbegeleiding. An 
Volkaerts leidt de vakgroep van ergo-
therapeuten.

De vakgroep PMT/kine vertegen-
woordigt zowel de psychomotori-
sche therapeuten als de kinesithe-
rapeuten, onder leiding van Rudi 
Vanmarsenille.

De vakgroep psychologie, onder lei-
ding van Els Pauwels, ondersteunt 
zowel de patiënten als de teams op 
diagnostisch en therapeutisch vlak.

Sociale dienst

 Francis Baumans – francis.baumans@fracarita.org

Vakgroep ergotherapie

 An Volkaerts – an.volkaerts@fracarita.org

Vakgroep PMT/kine

 Rudi Vanmarsenille – rudi.vanmarsenille@fracarita.org

Vakgroep psychologie

 Els Pauwels – els.pauwels@fracarita.org
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Hestia vzw - vermaatschappelijkte zorg

Mobiel team

Hestia richt zich tot volwassen personen met een psychiatrische of psychosociale problematiek, die ondersteuning 
nodig hebben in hun maatschappelijk functioneren.

De vermaatschappelijkte gezondheidszorg van de Alexianen Zorggroep Tienen verloopt via 3 initiatieven:

Het mobiel team begeleidt en behandelt cliënten in de eigen leefomgeving.

Verantwoordelijke arts

 Dr. Joris Van Roy – joris.van.roy@fracarita.org

Teamcoördinator

 Lieve Smet – lieve.smet@fracarita.org

Coördinator

 Ariane Dewil – ariane.dewil@fracarita.org
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Hestia vzw - vermaatschappelijkte zorg

Team activering

Team activering biedt cliënten op 
een laagdrempelige manier de kans 
om sociale contacten te leggen en 

deel te nemen aan dagactiviteiten 
via het ontmoetingscentrum, en be-
geleidt hen met arbeidstraining, tra-

jectbegeleiding en vorming via het 
activiteitencentrum.

Teamcoördinator

 Els Van De Sompel – els.van.de.sompel@fracarita.org

 Geert Vandeborght – geert.vandeborght@fracarita.org
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Hestia vzw - vermaatschappelijkte zorg

Beschut wonen

Beschut wonen beschikt over een aanbod voor huisvesting en begeleiding voor cliënten met een psychiatrische pro-
blematiek die nood hebben aan ondersteuning op verschillende levensdomeinen.

Coördinerend arts

 Dr. Asia Mierzejewska – asia.mierzejewska@fracarita.org

Teamcoördinator

 Tine Bryssinck – tine.bryssinck@fracarita.org
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Ouderenzorg

WZC Sint-Alexius

WZC Sint-Alexius biedt 60 permanente woongelegenheden, waarvan 11 ROB en 49 RVT, en 5 bedden kortverblijf. 
Daarnaast zijn er ook 15 plaatsen in het centrum voor dagverzorging en is er een lokaal dienstencentrum.

Dagelijks verantwoordelijke

 Frans Theys – frans.theys@fracarita.org

CRA-arts

 Dr. Luc Nijs

Hoofdverpleegkundigen

 Carla Marteaux – carla.marteaux@fracarita.org

 Ann Stalmans – ann.stalmans@fracarita.org
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Ouderenzorg

WZC Huize Nazareth

Woonzorgcentrum Huize Nazareth kan 159 bewoners huisvesten, gespreid over vier verblijfsafdelingen, waarvan één 
met gesloten deuren voor bewoners die deze beveiliging nodig hebben. In “Signorie de Merode” zijn er 11 serviceflats 
beschikbaar en in “Residentie Cappendaele” 26 servicewoningen.

Dagelijks verantwoordelijke

 Paula Langenaekens – paula.langenaekens@fracarita.org

CRA-arts

 Dr. Michel Reniers

 Dr. Jeroen Vandenbrandt

Hoofdverpleegkundigen

 Chris Foriers – chris.foriers@fracarita.org

 Johan Lambert – johan.lambert@fracarita.org

 Lucretia Verbert – lucretia.verbert@fracarita.org

 Catherine Wambacq – catherine.wambacq@fracarita.org
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ORGANOGRAM

 - Diensthoofd 
voeding

 - Diensthoofd huis-
houdelijke dienst

 - Diensthoofd gebou-
wen/technieken/
informatica

 - Diensthoofd HRM
 - Diensthoofd admi-
nistratie

 - Teamcoördinator 
afd 1

 - Teamcoördinator 
afd 2

 - Teamcoördinator 
afd 3

 - Teamcoördinator 
afd 4

 - Teamcoördinator 
afd 5

 - Teamleider F2
 - Teamleider F3
 - Teamleider (F1)
 - Teamleider (F5)

 - Diensthoofd 1
 - Diensthoofd 2
 - Diensthoofd 3
 - Diensthoofd 4

 - Diensthoofd 1
 - Diensthoofd 2

Algemeen directeur

Hoofdarts

Directeur zorgAdministratief 
directeur

Facilitair
directeur

Directeur ouderenzorg

Coördinator
patiëntenzorg

PK Tienen

Coördinator
administratie

Coördinator
vermaatschappe-

lijkte GGZ

Dagelijks
verantwoorde-

lijke

Dagelijks
verantwoorde-

lijke

Organisatie-ondersteunende diensten Geestelijke gezondheidszorg Ouderenzorg

WZC
Huize Nazareth

WZC
Sint-Alexius

Residentiële
GGZ

Vermaatschappe-
lijkte GGZ

Facilitaire
diensten

Administratieve
diensten
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BESTUUR

Algemeen directeur

 Gust Rector

 gust.rector@fracarita.org

Coördinator patiëntenzorg PK Tienen

 Eveline Van Puyvelde 

 eveline.van.puyvelde@fracarita.org

Hoofdarts

 Dr. An Haekens 

 an.haekens@fracarita.org

Coördinator vermaatschappelijkte GGZ

 Ariane Dewil 

 ariane.dewil@fracarita.org

Facilitair directeur

 Jan Delahaye

 jan.delahaye@fracarita.org

Directeur ouderenzorg

 Frans Theys 

 frans.theys@fracarita.org

Administratief directeur

 Stany Engelbosch 

 stany.engelbosch@fracarita.org

Dagelijks verantwoordelijke WZC Huize Nazareth

 Paula Langenaekens 

 paula.langenaekens@fracarita.org

Coördinator administratie

 Tine Reniers 

 tine.reniers@fracarita.org

Dagelijks verantwoordelijke WZC Sint-Alexius

 Frans Theys 

 frans.theys@fracarita.org

Directeur zorg

 Jill Hermans 

 jill.hermans@fracarita.org
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behoort tot de groep 
Provincialaat der Broeders van Liefde

CONTACT

PSYCHIATRISCHE KLINIEK ALEXIANEN TIENEN

 Liefdestraat 10 | 3300 Tienen

 alexianentienen@fracarita.org

 T 016 80 75 11

HESTIA vzw

 Liefdestraat 1 | 3300 Tienen

 hestia.begeleiding@fracarita.org

 T 016 81 90 67

WZC HUIZE NAZARETH

 Goetsenhovenplein 22 | 3300 Tienen

 wzc.nazareth@fracarita.org

 T 016 80 27 06

WZC SINT-ALEXIUS

 Alexianenweg 27 | 3300 Tienen

 wzc.alexius@fracarita.org

 T 016 81 59 02




