REYMEERS
25-Jarig bestaan Activiteitencentrum Sava

Jaarverslag 2020

In september 2020 stond de viering van het 25-jarig
bestaan van het activiteitencentrum Sava op het
programma. Het zou een feestelijk gebeuren worden:
we zouden stilstaan bij de evoluties op het vlak van
activering in de afgelopen 25 jaar en we zouden zowel de
medewerkers als de cliënten eens extra in de verf zetten
en hen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.
Aangezien dit niet is kunnen doorgaan, willen we in dit
jaarverslag enkele beelden tonen van de verschillende
producten die in de ateliers vervaardigd worden.

Voorwoord

Nieuws vanuit Reymeers vzw
In december 2019 bereikten ons uit China berichten
over een besmettelijk virus. Het bleek om een nieuw
coronavirus te gaan dat de ziekte covid-19 veroorzaakt
en in 2020 voor heel wat uitdagingen binnen de sector
zorgde. In maart 2020 nam de regering een aantal
drastische maatregelen, waaronder het sluiten van de
activiteiten- en ontmoetingscentra binnen de geestelijke
gezondheidszorg.

Midden 2020 konden de deuren van onze activiteiten- en
ontmoetingscentra terug open, maar eind 2020 moest het
ontmoetingscentrum alweer dicht. Tot op heden blijven
we het beleid en het advies van het Agentschap op de
voet volgen en blijven alle medewerkers tegelijkertijd
hun uiterste best doen onze activiteiten zo goed en veilig
mogelijk voort te zetten. Wij willen hen hiervoor dan ook
nog eens expliciet bedanken.

Als Initiatief Beschut Wonen (IBW) stonden we voor de Niettegenstaande 2020 grotendeels in het teken stond
opdracht om onze dienstverlening te herbekijken en van het coronavirus, hebben we ook een aantal dingen
aan te passen in functie van de geldende richtlijnen. gerealiseerd die we u graag verder willen toelichten.
We zochten samen met onze samenwerkende partners
naar de best mogelijke manier om de verschillende
deelwerkingen te (her)organiseren en de noodzakelijke
begeleiding te garanderen voor onze bewoners, cliënten,
AMA*-deelnemers… Daarnaast werden maatregelen
genomen om de effecten van het nieuwe coronavirus
te beperken en te voorkomen zoals veiligheids- en
gezondheidsmaatregelen voor onze cliënten en
medewerkers.
* Arbeidsmatige activiteiten

2020 was een jaar om niet meer te vergeten. Het was een jaar met vele uitdagingen,
maar ook opportuniteiten. Samen zijn we erin geslaagd om de werking, al dan niet in
aangepaste vorm, verder te zetten. En we staan klaar om in 2021 op hetzelfde elan
verder te gaan.

Vzw Reymeers is een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Ariadne en het
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid Oost-Vlaanderen.
Vzw Reymeers maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas
(GGADS). Vanuit het Netwerk GG ADS neemt men deel aan zorgvernieuwingsprojecten met het oog op
verdere vermaatschappelijking van de Geestelijke Gezondheidszorg.
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Schaalvergroting
In het BvR* overnamedecreet staat dat een IBW vanaf 1 januari
2022 moet beschikken over een erkende begeleidingscapaciteit
van minimaal 64 begeleidingsplaatsen binnen eenzelfde regionale
zorgzone om verder als IBW erkend te blijven. Reymeers vzw
beschikt momenteel over een erkenning van 62 plaatsen. Binnen
het Bestuursorgaan van de vzw werden in 2020 verder de
verschillende mogelijkheden als een fusie, overdracht van erkende
capaciteit van het ene IBW naar een ander IBW… bekeken in overleg
met verschillende partners in de zorg om tegen 1/01/2022 aan de
ondergrens van 64 erkende begeleidingsplaatsen te geraken.
* Besluit Vlaamse Regering

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
Na meer dan 1 jaar voorbereiding startte vzw Reymeers in
september met het zorgdossier HErOS+, de nieuwe omgeving
van het EPD Obasi. Het EPD is een multidisciplinair en
uniform dossier dat de organisatie zal helpen de continuïteit
van de zorg te garanderen. Het bevat alle administratieve,
psychiatrische en somatische gegevens van de zorgvrager,
met respect voor diens privacy en rechten. Na een opleiding
door de applicatieverantwoordelijke van het PC Ariadne zijn
alle personeelsleden met het EPD aan de slag gegaan.

Masterplan
In 2020 werd een masterplan en financieel plan
opgemaakt. Dit werd voorgelegd aan en goedgekeurd
door het Bestuursorgaan van vzw Reymeers.
Het doel van het masterplan bestaat erin het
verouderd woningbestand met veel groepswonen
te vervangen door nieuwbouwstudio’s om tegemoet
te komen aan de vraag naar individueel wonen.
Daarnaast omvat het masterplan ook de bouw van
een aanloophuis, de uitbreiding van het bestaande
ontmoetingscentrum en de bouw van een nieuw
activiteitencentrum. Het masterplan werd afgetoetst
met de beleidsmedewerkers van het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid en kreeg een gunstig
advies. In 2021 zou worden gestart met de bouw van
een nieuwbouwcomplex met 12 studio’s en wordt
de mogelijkheid tot het realiseren van een nieuw
aanloopadres met VIPA-middelen onderzocht.

Cijfergegevens

Werkgroep Ervaringsdeskundigheid en Lotgenotencontact
In 2020 kreeg de Werkgroep Ervaringsdeskundigheid
en Lotgenotencontact verder vorm. Alle leden van de
werkgroep werkten actief mee aan het uitschrijven
van een Gedragscode die vervolgens werd
goedgekeurd. De werkgroep bestaat uit 9 vaste leden
en komt maandelijks samen. Begin 2020 werden de
handen in elkaar geslagen met het Psychiatrisch
Centrum Ariadne waar men eveneens verder inzette
op het werken met ervaringsdeskundigen.

* Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid @ Lede

Zo werd de werkgroep He@L* opgericht. Jammer
genoeg konden de overlegmomenten in 2020 omwille
van corona vaak niet doorgaan, maar we hopen in 2021
ervaringsdeskundigheid verder te implementeren in
de verschillende werkingen van vzw Reymeers.

Initiatief beschut wonen

Activering

In 2020 kende het IBW een gemiddelde bezettingsgraad
van 97%.

In 2020 werden in totaal 59 cliënten begeleid. Er
kwamen 9 nieuwe cliënten bij en 13 begeleidingen
werden afgerond. De grootste doorverwijzer is het
initiatief beschut wonen maar ook de cliënt zelf vindt
zijn weg naar ons. Ruim 37% van de cliënten heeft een
stemmingsstoornis en 17% kampt met schizofrenie
of een andere psychotische stoornis. De gemiddelde
begeleidingsduur bedraagt 4,8 jaar.

Er waren 15 nieuwe opnames en 19 bewoners verlieten
het initiatief, waarvan ongeveer 47% werd opgenomen
in een psychiatrisch centrum, 37% alleen ging wonen en
11% ging samenwonen met een partner. Het merendeel
van de verwijzingen (73%) bij opname gebeurt vanuit het
samenwerkend Psychiatrisch Centrum Ariadne te Lede.
Ruim 35% van de bewoners kampt met schizofrenie
of een andere psychotische stoornis, 14% heeft een
stemmingsstoornis, 14% een persoonlijkheidsstoornis,
bij 9% is er sprake van dubbeldiagnose (psychose en
middelenmisbruik) en 15% heeft een aan middelen
gebonden stoornis. De gemiddelde verblijfsduur in
beschut wonen bedraagt 5,6 jaar. Er zijn meer mannen
(73%) dan vrouwen (27%).
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