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REYMEERS

Een blik terug

25-jarig bestaan
In 2016 bestond vzw Reymeers 25 
jaar en dit werd uitgebreid gevierd, 
zowel met de bewoners en hun fa-
milieleden als met het professioneel 
netwerk.
Op vrijdag 10 juni 2016 werden de 
bewoners en hun familie samen met 
de medewerkers van het initiatief 
beschut wonen getrakteerd op een 
receptie en een spectaculaire illusie-
show. 
Op vrijdag 30 september werd een 
boeiende studienamiddag met 
sprekers als dhr. Koen Oosterlinck 
(voorzitter Raad van Bestuur vzw 
Reymeers), dhr. Bert Plessers (ka-
binetsmedewerker Jo Vandeurzen)  
en mevr. Christine Muusse (weten-
schappelijk medewerker Trimbos 
Instituut programma Re-integratie) 
afgesloten met feestelijke receptie. 
Wij hopen er alvast nog 25 jaar bij te 
doen.

Verlenging erkenning IBW 
Reymeers
Eind 2016 werd vanuit het Vlaams 
Ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin, Agentschap Zorg en 
Gezondheid, een verlenging van er-
kenning toegekend aan het samen-
werkingsverband Beschut Wonen 
Reymeers. 
Deze verlenging loopt vanaf 1 januari 
2017 tot en met 31 december 2021.

Proeftuin ‘Woonzorg in de 
Geestelijke Gezondheidszorg’
In 2016 kreeg het Netwerk Geestelijke 
Gezondheid Aalst - Dendermonde - 
Sint-Niklaas vanuit de Vlaamse  
Gemeenschap een verlenging betref-
fende de proeftuin ‘Woonzorg in de 
Geestelijke Gezondheidszorg’. De 3 
pijlers, intensieve samenwerking met 
de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
en partners uit de zorg, kortverblijf in 
beschut wonen, psychiatrisch verzor-
gingstehuis of woonzorgcentrum én 
semi-residentiële woongelegenheden 
voor patiënten met het syndroom van 
Korsakov, worden met de betrokken 
partners uit het netwerk verder ont-
wikkeld.

Psychosociaal 
Revalidatiecentrum
In 2016 werd het Netwerk Geestelijke 
Gezondheid Aalst - Dendermonde - 
Sint-Niklaas (ADS) erkend. 
Vanuit deze erkenning werd door het 
Netwerk een aanvraagdossier inge-
diend in het kader van de oprichting 
van een nieuw ambulant psycho- 
sociaal revalidatiecentrum in het 
werkingsgebied van het Netwerk 
ADS.

Aangepaste woonvormen 
voor bijzondere doelgroepen
In 2016 werd er bij de Provincie 
Oost-Vlaanderen een project inge-
diend in het kader van ‘Aangepaste 
woonvormen voor bijzondere doel-
groepen’. VZW Reymeers ontvangt 
een éénmalige investeringssubsidie 
voor het realiseren van 10 bijkomende  
flats in het kader van cohousing. 
Het gaat om een experimenteel woon-
project waarbij geprobeerd wordt om 
enerzijds de draagkracht van men-
sen met medisch-mentale en/of psy-
chisch-psychiatrische problemen te 
versterken en ze anderzijds uit hun 
sociaal isolement te halen. Op 17 
oktober 2016 zijn de werken voor de 
bouw van de 10 flats gestart. Wij ho-
pen deze tegen eind 2017 in gebruik 
te kunnen nemen.



In 2016 werd er vanuit het Netwerk 
GG ADS sterk geïnvesteerd in de uit-
bouw van de mobiele teams langdu-
rige zorg. In de regio zuid bestaat het 
team uit 8 full time equivalenten. Het 
Mobiel Team Langdurige Zorg ADS 
Zuid richt zich tot mensen met een 
langdurige psychische kwetsbaar-
heid waarbij behandeling noodzake-
lijk is en ondersteuning op verschil-
lende levensdomeinen nodig is. 
In juli 2016 werd de werking van Psy-
chiatrische Thuiszorg Lotus deels 
geïntegreerd in het Mobiel Team 
Langdurige Zorg ADS Zuid. 
Voor aanmeldingen of vragen kan u 
iedere werkdag tijdens de kantoor-
uren terecht op: mobielteam.ads-
zuid@fracarita.org of op het nummer 
053 76 21 48.
Psychiatrische Thuiszorg Lotus blijft 
een aanbod hebben op drie terrei-
nen: 
- coaching en ondersteuning 
- kortdurende begeleiding
- vorming 

Hieronder vindt u een aantal cij-
fergegevens terug van PZT Lotus, 
werkjaar 2016.
In 2016 werden in totaal 211 cliën-
ten bereikt. PTZ Lotus ontving in 
2016 72 aanmeldingen, waarvan 
iets meer dan de helft gebeurt door 
voorzieningen binnen de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ). De grootste 
doorverwijzers binnen de GGZ zijn 
de Psychiatrische Centra (15,28%), 
de Psychiatrische Afdelingen van 
een Algemeen Ziekenhuis (9,72%) en 
de Centra voor Geestelijke Gezond-
heidszorg (9,72%).  Buiten de GGZ 
zijn het voornamelijk de mutualitei-
ten (9,72%) of de cliënt zelf (8,33%) 
die de aanmelding doen. Verder zijn 
het de mantelzorgers, huisartsen, 
CAW en thuiszorgdiensten die de 
weg vinden. 
De cliënten die in 2016 begeleid 
werden kampten voornamelijk 
met een stemmingsstoornis 
(37,44%) of schizofrenie of een 
andere psychotische stoornis 
(23,22%). 

De cliëntsituatie kent vaak meerde-
re doelstellingen. De meest voorko-
mende doelen zijn sociaal-emoti-
onele ondersteuning van de cliënt, 
activering en/of structurering van 
arbeid en vrije tijd en netwerkont-
wikkeling.
In 2016 werden 104 dossiers afge-
sloten. Door de deelse integratie 
met het MTLZ regio ADS Zuid wer-
den heel wat dossiers in overleg met 
de cliënt overgedragen.

VZW Reymeers beschikt over een 
laagdrempelig activiteitencentrum 
Sava voor mensen met een psychi-
sche kwetsbaarheid die omwille van 
sociale en/of psychische problemen 
de gewone arbeidssituatie (nog) 
niet aankunnen. Doel is het sociaal 
functioneren en de maatschappelijke 
integratie te bevorderen door het 
bieden van ondersteuning op vlak 
van arbeid, vorming en opleiding. 
In 2016 werden in totaal 47 personen 
begeleid.  

Er startten 3 nieuwe cliënten en 8  
begeleidingen werden afgerond. 
Intern vonden veel uitbreidingen 

plaats waardoor er weinig nieuwe 
cliënten konden opstarten. 
De grootste doorverwijzers zijn GTB 
(VDAB), het initiatief beschut wonen 
en het dagcentrum vanuit het Psy-
chiatrisch Centrum in Lede. 
Ruim 37% van de cliënten heeft een 
stemmingsstoornis en 31% kampt 
met schizofrenie of een andere psy-
chotische stoornis. 
De gemiddelde activeringsduur 
bedraagt bijna 6 jaar.
Het ontmoetingscentrum ‘t Even-
wicht richt zich voornamelijk naar 
volwassenen en ouderen die nood 
hebben aan sociaal contact.  

In ‘t Evenwicht kunnen mensen met 
psychosociale problemen elkaar 
ontmoeten en/of deelnemen aan 
allerhande activiteiten.
Belangrijkste doelstelling is het 
vormen van een veilige basis voor 
rehabilitatie, gericht op het leggen 
van sociale contacten, ontspanning 
en vorming.

Mobiel Team Langdurige Zorg (MTLZ) regio ADS Zuid  
Psychiatrische Thuiszorg Lotus

Activiteiten– en ontmoetingscentrum Sava -’t Evenwicht



Tool Regizel helpt bewoners op weg naar hun 
herstel 
In 2016 nam het IBW deel aan een eenvoudig experiment 
vanuit Zorgnet-Icuro dat een tool ontwikkelde, genaamd 
Regizel. 
Aan een aantal bewoners werd gevraagd aan de hand 
van een dagboek, Regizel, zelf concrete doelstellingen 
te formuleren en hun resultaten bij te houden. Via een 
stappenplan werden tussentijdse haalbare doelstellin-
gen uitgestippeld om zo het gevoel van succes bij de be-
woners te versterken. 
Het doorlopen van Regizel lijkt op het plannen van een 
reis of een uitstap. De reiziger kiest het reisdoel en de 

wegen of manieren om op de (tussentijdse) bestemming 
te geraken. 
De mooie vormgeving van de tool doet denken aan de in-
formatiemap die je ontvangt na het boeken van een reis. 
De map bestaat uit gekleurde kaartjes die je per doel 
of wens kan gebruiken en een boekje als gids om het 
overzicht te bewaren. 
Zowel de ervaringen van de bewoners als van de 
begeleider die dit mee ondersteunde, waren positief.
We wachten alvast de verdere ontwikkelingen van 
Regizel af. 

Initiatief Beschut Wonen

Het initiatief beschut wonen (IBW) richt zich op volwas-
senen en ouderen die er omwille van hun psychiatrische 
problematiek (tijdelijk) niet in slagen om zelfstandig te 
wonen. We bieden huisvesting én begeleiding met als 
centrale doelstelling re-integratie in de maatschappij. 
Het IBW Reymeers beschikt over 62 erkende plaat-
sen, verspreid over Lede en Aalst. Het aanbod bestaat 
uit verschillende woonzorgvormen, afhankelijk van de 
zorgvraag van de bewoner. Zo is er het groepswonen, 
groepswonen met meerzorgomkadering, studio wonen 
en studio wonen met meer zorgomkadering. 
De begeleidingsmethodiek die gehanteerd wordt binnen 
het IBW is deze van het Systematisch Rehabilitatiege-
richt Handelen. Deze visie vertrekt vanuit de wensen van 
de bewoner op verschillende levensdomeinen (wonen, 
werken, gezondheid,…) en richt zich op de krachten van 
de bewoner.

Cijfergegevens Initiatief Beschut Wonen (IBW)

In 2016 kende het IBW een gemiddelde bezettingsgraad 
van 92,69%. Er werden 17 nieuwe opnames gerealiseerd 
en 16 bewoners verlieten het initiatief; waarvan 7 een 
eigen woonst huurden, 2 bewoners naar een sociale 
woning verhuisden en 2 bewoners terug bij hun ouders 
gingen wonen. Vier bewoners kenden een herval en 
werden terug opgenomen. 
Het merendeel van de verwijzingen gebeurt vanuit het 
samenwerkend Psychiatrisch Centrum te Lede, gevolgd 
door andere Psychiatrische Centra uit de regio. 
Ruim 36% van de bewoners kampt met schizofrenie of 
een andere psychotische stoornis, 28% heeft een stem-
mingsstoornis en 25% van de bewoners heeft een aan 
middelen gebonden stoornis. 
De gemiddelde verblijfsduur in beschut wonen bedraagt 
5,6 jaar. Er zijn meer mannen (70%) dan vrouwen (30%).
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Te Gek?!
In het najaar van 2016 organiseerde Te Gek?! een nieuwe Open Geest tournee, 
in samenwerking met Axl Peleman en Annelies Brosens (Laïs). (Ex)patiënten 

werden op voorhand gevraagd om op een creatieve manier uiting te geven aan 
wat Open Geest voor hen betekent. 

Een tiental schilderijen, gedichten en kunstwerken werden tentoongesteld. 
Een bewoonster van beschut wonen, Kim Depraetere, won de publieksprijs 

met haar gedicht ‘Stemmen in mijn hoofd’. 
Het gedicht kan u hieronder lezen.

VZW Reymeers is een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum ‘Zoete Nood 
Gods’ te Lede en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid Oost-Vlaanderen. 

VZW Reymeers participeert aan zorgvernieuwings– en pilootprojecten met het oog op verbetering van 
de continuïteit van zorg, aanbod van zorg op maat en verdere vermaatschappelijking van de 
Geestelijke Gezondheidszorg.

VZW Reymeers
Reymeersstraat 13a 

9340 LEDE
053 80 87 46 


