Versie datum

Procedure “ Aanvraag tot opname”

Eigenaar:
Eline

1. Aanvraag tot opname
Het aanmeldingsformulier dient ingevuld te worden. Dit is terug te vinden op de website van het
PVT. Alsook dient er een sociaal verslag en begeleidingsverslag bij het aanmeldingsformulier
bijgevoegd worden.
Dit alles dient opgestuurd worden ten aanzien van de coördinator, Dhr. Rico Vandecappelle.
De coördinator overloopt de opgestuurde gegevens en stuurt nadien een antwoordbrief.
Er wordt gewerkt met een wachtlijst en een aanmeldingswachtlijst.
De wachtlijst is voor de kandidaat – bewoners die aangemeld worden vanuit het
samenwerkingsverband (Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede te Menen, Heilige Familie te
Kortrijk, Sint – Jozef te Pittem).
De aanmeldingslijst is voor de kandidaat – bewoners die aangemeld worden buiten het
samenwerkingsverband.

2. Rondleiding kandidaat – bewoner
Er kan contact opgenomen worden met de sociale dienst om een afspraak in te plannen voor een
rondleiding.
De kandidaat – bewoner krijgt uitleg omtrent de werking van het PVT. Er wordt dan ook effectief een
rondleiding gedaan van het gebouw.
Hierbij wordt er een kamer, de leefgroepen, de cafetaria, het wassalon, … getoond.
Op die manier kan er gepolst worden naar de motivatie van de kandidaat – bewoner. Ook heeft deze
dan een duidelijk overzicht van het PVT en zijn werking.
Er wordt steeds feedback gegeven aan de coördinator over hoe de rondleiding is verlopen.

3. Intake – gesprek
Het intake – gesprek gaat door met de kandidaat – bewoner en begeleiding van de verwijzende
instantie (SD/VPK).
Vanuit het PVT sluit de coördinator, behandelende psychiater en afdelingshoofd aan.
Alsook wordt de financiële haalbaarheid afgetoetst.
Het intakegesprek wordt nadien geëvalueerd.

4. Goedkeuring aanvraag
Wanneer er een vrije kamer is, én na een positieve evaluatie van het intakegesprek, neemt de sociale
dienst contact op met de verwijzende instantie om de opname in het PVT te regelen.
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5. Bijzondere voorwaarden
Er wordt telkens een proefperiode van 6 maanden voorzien.
De proefperiode wordt geëvalueerd met de coördinator, behandelende psychiater, afdelingshoofd
en sociale dienst.
Indien de proefperiode goed is verlopen kan het domicilie – adres van de bewoner verplaatst worden
naar het PVT. Dit is echter geen verplichting.
Er wordt verwacht dat de verwijzende instantie zich engageert om de bewoner terug in zijn
organisatie op te nemen indien de proefperiode niet goed is verlopen en het verblijf indien nodig
stopgezet moet worden.
Omtrent de financiële haalbaarheid dient de verblijfsfactuur te kunnen worden betaald alsook het
gewaarborgd zakgeld dient voorzien te kunnen worden.
Indien er financiële problemen zijn dan zorgt de verwijzende instantie dat er bijkomende garanties
zijn van bijvoorbeeld familie of het OCMW.
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