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Binnen de regio Sint-Niklaas-Dendermonde-Aalst wordt een dossier voorbereid in verband met de im-
plementatie  van artikel 107 in kader van de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg naar een  
vraaggestuurde en meer gedifferentieerde geestelijke gezondheidszorg. In dezelfde context gebeurden er op 
proactieve wijze reeds  heel wat veranderingen binnen het IBW Reymeers. 

Vzw Reymeers is erkend als initiatief beschut wonen, beschikt over een eigen activiteiten- en ontmoetings-
centrum en neemt actief deel aan de psychiatrische zorg in de thuissituatie. Om in te spelen op de meer 
vraaggerichte zorg differentieerde vzw Reymeers in 2011 de eigen werking verder. Er werden 10 nieuw-
bouwstudio’s gebouwd en er werd een mobiel rehabilitatieteam opgestart, waarbij we trachten een zorgcon-
tinuüm aan te reiken zodat volwassenen en ouderen met een psychiatrische problematiek bij ons terecht 
kunnen voor zowel intensieve als minder intensieve zorgbegeleiding.

Ontwikkelingen en projecten in 2011

Beschut Wonen Plus

In april 2011 werd een nieuwbouw in gebruik genomen waar 10 bewoners met ernstige en langdurende 
psychiatrische problemen terecht kunnen voor een intensievere zorgbegeleiding. Met het concept beschut 
wonen plus maken we het mogelijk mensen te begeleiden in de maatschappij, weliswaar met een grotere 
zorgomkadering. Vanuit de herstelgeoriënteerde visie wordt nog zoveel als mogelijk beroep gedaan op de 
eigen mogelijkheden van de bewoners en trachten we het merendeel van hen op de één of andere manier 
te activeren. Om de intensievere zorg te kunnen garanderen werken we nauw samen met het Psychiatrisch 
Centrum Zoete Nood Gods en met andere professionelen onder andere vanuit de thuiszorgdiensten.

Mobiel Rehabilitatieteam (MRT) / Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT)

Eind 2011 werd er gestart met het mobiel rehabilitatieteam, dat in nauwe samenwerking met het project 
‘psychiatrische thuiszorg’ Lotus, begeleiding aan huis voorziet aan mensen met een ernstige, langdurige 
psychische kwetsbaarheid om hun eigen leven in handen te nemen of te houden, en dit op verschillende le-
vensdomeinen als wonen, werken, financiën,… We wensen in onze werking het principe van herstelgeoriën-
teerde zorg door te voeren, waarbij zorg op maat centraal staat, en waarbij maatschappelijke steunsystemen 
gevormd worden. De zorg wordt in die mate georganiseerd dat inspringen op de wisselende zorgvragen 
mogelijk is. Dit betekent dat de zorg moet kunnen ingrijpen als het nodig is, maar ook moet kunnen loslaten 
en vertrouwen geven als het kan, zonder de continuïteit uit het oog te verliezen. 

Activering - psychosociale rehabilitatie

Binnen de werking worden in kader van activering de domeinen ontmoeting, arbeid, vrije tijd en vorming 
belangrijk geacht. In 2011 werd een regio-analyse gemaakt en in 2012 willen we verder werken aan een 
maatschappelijk klimaat ter bevordering van sociale integratie en participatie.

In dit jaarverslag wensen wij U verder meer gegevens  
over de verschillende werkingen te verschaffen.
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Jaarverslag 2011Mobiel Rehabilitatieteam / 
Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie Lotus

Het mobiel rehabilitatieteam richt zich tot volwassenen en ouderen met ernstige, langdurende psychiatri-
sche stoornissen, gepaard gaande met beperkingen op meerdere levensgebieden. De cliënten zijn langdurig 
zorgafhankelijk binnen de geestelijke gezondheidszorg en hebben nood aan begeleiding om zich te kunnen 
handhaven in de thuissituatie.

In 2012 wordt er gewerkt naar een integratie van het mobiel rehabilitatieteam met het psychiatrische thuis-
zorgteam Lotus, dat deel uitmaakt van het overkoepelende project PZT Lotus - De Monding. Hieronder vindt 
u een aantal werkinggegevens van beide teams.

Cijfergegevens 2011 Mobiel Rehabilitatieteam

Naast de begeleidingen aan huis, beschikt Reymeers vzw voor haar mobiele rehabilitatiewerking over 3 
tweepersoonswoningen en 5 individuele woningen, verspreid over Lede en Aalst.

In 2011 werden 17 begeleidingen opgestart en werd 1 begeleiding afgerond. Het aantal aanmeldingen in 
2011 bedroeg 25; voor 21 personen werd de intakeprocedure opgestart. Het merendeel van de verwijzingen 
gebeurde vanuit het initiatief beschut wonen. 

25% van de cliënten kampt met schizofrenie of een andere psychotische stoornis, 25% heeft een stem-
mingsstoornis, 25% van de cliënten heeft een persoonlijkheidsstoornis en 13% heeft een aan middelen 
gebonden stoornis.

De meeste cliënten zitten in de leeftijdscategorie 35-44 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie 55-64 jaar. Er 
zijn evenveel mannen (50%) als vrouwen (50%) in begeleiding.

Cijfergegevens 2011 Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie Lotus

Uit het registratiesysteem, ontwikkeld in 2010 door PopovGGZ, kunnen we volgende gegevens halen: in 
2011 werden in totaal 152 cliënten bereikt, waarvan 32% mannen en 68% vrouwen. PZT Lotus ontving in 
2011 70 nieuwe aanmeldingen, waarvan er 37 opgevolgd werden. De grootste verwijzers binnen de ggz zijn 
de psychiatrische centra en buiten de ggz is het de cliënt zelf die de nodige stappen zet.

36% van de cliënten kampt heeft een stemmingsstoornis, 21% kampt met schizofrenie of een andere psy-
chotische stoornis en 18% van de cliënten heeft een persoonlijkheidsstoornis. 

De hulpverlening richt zich voornamelijk op sociaal-emotionele ondersteuning, opvolgen van de behande-
ling, activering, adviesverlening en coaching.

Personeel

Eind 2011 bestond de personeelsequipe van PZT Lotus en MRT uit volgende voltijdse equivalenten:

FOD personeel (3 VTE) 1,5 VTE netwerk Lotus

Mini Sociaal Akkoord (0,75 VTE) 0,375 VTE netwerk Lotus

Netwerkvorming partners pzt Lotus 0,36 VTE

Sociale Maribel vzw Reymeers 0,5 VTE

Netwerkvorming PC ZNG 1,80 VTE

Het begeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en wordt ondersteund  
door een coördinator en een superviserend geneesheer

Maatschappelijke zetel, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede
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Initiatief Beschut Wonen

Beschut wonen richt zich op volwassenen en ouderen die er omwille van hun psychiatrische problematiek 
(tijdelijk) niet in slagen om zelfstandig te wonen en zich te handhaven in de maatschappij. Het zijn mensen 
die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling of permanente residentiële omkadering nodig hebben. Het gaat 
om personen die reeds in contact kwamen met één of andere vorm van psychische hulpverlening en extra 
hulp willen om weer een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen met ondersteuning door een ver-
trouwde hulpverlener.

Cijfergegevens 2011

Reymeers vzw beschikt voor haar werking beschut wonen over 9 groepswoningen, 1 zorghuis en 10 indivi-
duele woningen beschut wonen plus, verspreid over Lede en Aalst.

Beschut wonen kende in 2011 een gemiddelde bezettingsgraad van 104,73%.

In 2011 werden in het totaal 63 mensen begeleid in ons initiatief beschut wonen. Het aantal aanmeldingen 
in 2011 bedroeg 59; voor 35 personen werd de intakeprocedure opgestart. Er werden 15 nieuwe opnames 
gerealiseerd in 2011 en 7 bewoners verlieten het project definitief. 
Het merendeel van de verwijzingen gebeurde vanuit het samenwerkend PC ZNG. 

Ruim 38% van de bewoners kampt met schizofrenie of een andere psychotische stoornis, 23% heeft een 
stemmingsstoornis, 14% van de bewoners heeft een aan middelen gebonden stoornis en 18% een persoon-
lijkheidsstoornis.

De meeste bewoners zitten in de leeftijdscategorie 45-54 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie 55–64 jaar. 
Er zijn meer mannen (64%) dan vrouwen (36%) in beschut wonen.

Personeel

Eind 2011 bestond de personeelsequipe van beschut wonen uit volgende voltijdse equivalenten:

Normpersoneel beschut wonen 6 VTE

Netwerkvorming PC ZNG 0,80 VTE

Het begeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat, naast de coördinator, uit psychiatrisch 
verpleegkundigen, ergotherapeuten,…  
Zij worden ondersteund door een superviserend geneesheer.

Activiteiten- & Ontmoetingscentrum

Reymeers vzw beschikt over een laagdrempelig activiteiten- en ontmoetingscentrum te Lede voor mensen 
met gestabiliseerde langdurige psychiatrische problemen die omwille van sociale en/of psychische proble-
men de gewone arbeidssituatie (nog) niet aankunnen.

In een veilige en steunende omgeving kunnen mensen op vrijwillige basis deelnemen aan een activiteit en 
zo een zinvolle dagbesteding en een vast dagritme ontwikkelen.

Het activiteitencentrum biedt een ruim keuzeaanbod op vlak van:
• arbeidszorg: kaarsenatelier, strijkatelier, semi-industrieel werk, houtatelier, onthaal- en  
 cafetariawerking, stik- en verstelwerk,…
• vorming: cursussen, bezoek aan andere projecten, kookactiviteit,…
• ontspanning: sport, cultuur, creatieve activiteiten, uitstappen,…
• ontmoeting: opbouwen van sociale contacten

Cijfergegevens 2011

In 2011 werden in het totaal 73 mensen begeleid in het activiteiten- en ontmoetingscentrum. Voor het me-
rendeel van de personen die zich in 2011 aanmeldden (n=43), werd de intakeprocedure opgestart (n=34). Er 
startten 16 nieuwe cliënten in het activiteiten- en ontmoetingscentrum en 9 cliënten verlieten het activitei-
ten- en ontmoetingscentrum definitief. 
Het merendeel van de verwijzingen gebeurde vanuit het initiatief beschut wonen. 

Ruim 32% van de cliënten kampt met schizofrenie of een andere psychotische stoornis, 28% heeft een 
stemmingsstoornis, 21% van de cliënten heeft een aan middelen gebonden stoornis en 10% een persoon-
lijkheidsstoornis.

De meeste cliënten zitten in de leeftijdscategorie 45-54 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie 55-64 jaar. Er 
komen meer mannen (63%) dan vrouwen (37%) naar het activiteiten- en ontmoetingscentrum.

Personeel

Eind 2011 bestond de personeelsequipe van het activiteiten- en ontmoetingscentrum uit volgende voltijdse 
equivalenten:

Normpersoneel activering 1,25 VTE

Sociale Maribel 1 VTE

Netwerkvorming PC ZNG 1,47 VTE

Het begeleidingsteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat, naast de coördinator, uit een ergothera-
peut, een sociaal werker, een orthopedagoge en een begeleidster. 
Zij worden ondersteund door een superviserend geneesheer.
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