REYMEERS

Jaarverslag 2018

Graag laten wij u in dit jaarverslag kennismaken met één van de werken van

Noredin Larch.

Hij schildert voornamelijk in combinatie van donker en wit gekoppeld aan de
Griekse mythologie.Het werk draagt de naam “HECATE’S REUNION”.

Voorwoord
2018 was een belangrijk jaar! De organisatie van de geestelijke gezondheidszorg blijft
vernieuwen en de initiatieven beschut wonen kwamen volledig onder de bevoegdheid van
de Vlaamse Overheid. Er is een veelbelovende evolutie naar meer samenwerking over de sectoren heen, een beter afgestemde zorg en een goede integratie van de zorg in de maatschappij. Vzw Reymeers schaart
zich volledig achter deze visie en zal de komende jaren gebruik maken van deze opportuniteit om de zorg voor de cliënt
nog meer op maat te organiseren. Wat 2018 ons nog verder bracht, kan u lezen in dit jaarverslag.
Veerle Vanderstraeten
Zorgmanager Wonen en Herstel

Nieuws vanuit Reymeers vzw
Besluit Vlaamse Regering (BVR)
De Vlaamse Regering keurde op 7 december 2018
definitief het Besluit Vlaamse Regering bij het Decreet op de overname voor de sectoren psychiatrische
verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, revalidatieovereenkomsten en -ziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging
goed. Dit BVR bevat naast algemene bepalingen, de specifieke bepalingen inzake programmatie, erkenning en
financiering van de initiatieven beschut wonen en de psychiatrische verzorgingstehuizen. Deze normen zijn van
toepassing vanaf 1 januari 2019. Bij het uitschrijven van
dit BVR is het Agentschap Zorg en Gezondheid uitgegaan
van een maximale “as-is” situatie in vergelijking met de
afgelopen federale regelgeving.

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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De gevolgen voor de werking van de initiatieven beschut
wonen zijn relatief beperkt. Men dient wel tegen 1 januari
2022 te beschikken over een minimale begeleidingscapaciteit van 64 zorggebruikers met een begeleidingsovereenkomst binnen eenzelfde zorgregio. Deze bepaling
mikt op schaalvergroting binnen de sector van de initiatieven beschut wonen en zal wel een grote impact hebben. Immers ongeveer de helft van de huidige erkende
initiatieven beschut wonen heeft een begeleidingscapaciteit die lager ligt dan 64 zorggebruikers met een begeleidingsovereenkomst. Reymeers vzw begeleidt momenteel
62 zorggebruikers.

Erkenning begeleider AMA¹
Op 1 juli 2018 werd vzw Reymeers erkend door het
Departement Welzijn, Volksgezond en Gezin als
erkende begeleider AMA. Personen die ouder dan 18
jaar en jonger dan 65 jaar zijn en voor wie betaalde
beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk
is door één of meer belemmeringen van MMPPS²aard,
kunnen deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten. Het
aanbod van arbeidsmatige activiteiten bestaat uit een
vrijwillige, onbezoldigde bezigheid bij een werkpost. De
activiteiten worden verricht onder begeleiding van een
erkende begeleider AMA. Het doel van deze activiteiten
is het bieden van een zinvolle bezigheid, zorgen voor
structuur, het aanreiken van sociale contacten en de
mogelijkheid tot zelfontplooiing.
Als erkende begeleider AMA dient men na te gaan of de
persoon die zich aanmeldt, in aanmerking komt voor de
deelname aan AMA en hiervoor toestemming krijgt van
diens uitkeringsinstantie. Na het houden van een intake- en oriënteringsgesprek dient men te zoeken naar
een passende werkpost. Er dient met alle betrokken
partijen een overeenkomst afgesloten te worden. Zowel
het activiteiten- als het ontmoetingscentrum fungeren
met hun verschillende atelierwerkingen als werkpost
en voorzien de nodige begeleiding.

¹ Arbeidsmatige activiteiten
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² Medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch of sociaal

BelRAI-studie
BelRAI staat voor de Belgische versie van InterRAI.
Dat zijn tools die het fysiek, sociaal en psychisch
functioneren van een persoon in kaart brengen. De
nadruk ligt op het functioneren van een persoon in
zijn context. In het nieuwe Woonzorgdecreet en het
Decreet Vlaamse Sociale Bescherming wordt expliciet het gebruik van BelRAI vermeld. Ook als het
gaat over nieuwe financieringssystemen, wordt verwezen naar BelRAI.

kan over sectoren
“ BelRAI
heen ingezet worden.
Momenteel lopen er in Vlaanderen heel wat pilootprojecten, onderzoekstudies op een representatief
staal van cliënten en is er overleg met de betrokken sectoren. In 2018 nam vzw Reymeers deel aan
de werkgroep beschut wonen in kader van de 2de
vervolgstudie binnen de sector geestelijke gezondheidszorg. In deze werkgroepen werden geformuleerde bezorgdheden vanuit de voorzieningen en de
koepelorganisatie m.b.t. het gebruik van BelRAI in de
GGZ en binnen de herstelgerichte zorg besproken. In
2019 start men met de 2de studie, waar we vanuit de
organisatie opnieuw ons steentje willen bijdragen.

Psychosociaal Welzijn
In 2018 werd de werkgroep ‘Psychosociaal Welzijn’ opgericht
binnen het PC Ariadne. Vzw Reymeers wordt in deze werkgroep
vertegenwoordigd met als doel het bestendigen en bevorderen
van het algemeen welzijn van de medewerkers. In het afgelopen jaar werd de focus voornamelijk gelegd op de thema’s: ‘Zorg
dragen voor elkaar’, ‘Hoe omgaan met werkdruk’ en ‘Ziekteverzuim’.

Cijfergegevens

Er werden in 2018 reeds een aantal initiatieven genomen, waaronder de actie ‘Samen Fit’. Als team kon je samen proberen
zoveel mogelijk stappen te zetten binnen een bepaalde periode.
Het team van vzw Reymeers haalde één van de prijzen binnen.

Het initiatief beschut wonen poogt samen met het activiteiten- en ontmoetingscentrum een actieve bijdrage te
leveren in het rehabilitatie- en herstelproces van volwassenen en ouderen die te kampen hebben met een psychische
kwetsbaarheid. We wensen zorg op maat aan te bieden in de
lokale gemeenschap.

Initiatief beschut wonen
In 2018 kende het IBW een gemiddelde bezettingsgraad van
94,26%.
Er werden 21 nieuwe opnames gerealiseerd en 24 bewoners verlieten het initiatief, waarvan ongeveer 1/3de terug
werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.
Zeven bewoners hebben de stap gezet naar zelfstandig
wonen, waarvan 2 terecht konden in een sociale woning.
Het merendeel van de verwijzingen gebeurt vanuit het
samenwerkend Psychiatrisch Centrum te Lede. Ruim 43%
van de bewoners kampt met schizofrenie of een andere psychotische stoornis, 21% heeft een aan middelen gebonden
stoornis en 15% heeft een stemmingsstoornis. De gemiddelde verblijfsduur in beschut wonen bedraagt 5,8 jaar. Er
zijn meer mannen (67,70%) dan vrouwen (32,30%).

Activering
In 2018 werden in totaal 67 cliënten in kader van arbeidsmatige activiteiten begeleid. Er startten 23 nieuwe cliënten
en 14 begeleidingen werden afgerond. De grootste doorverwijzers zijn het initiatief beschut wonen en GTB. Ruim 36%
van de cliënten heeft een stemmingsstoornis en 21% kampt
met schizofrenie of een andere psychotische stoornis. De
gemiddelde begeleidingsduur bedraagt 4 jaar.

Voetbalcompetitie Parantee–Psylos
Elke sporter met een psychische kwetsbaarheid moet aan sport of
beweging kunnen doen in een omgeving waar hij zich goed voelt en
waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van de mogelijkheden.
Parantee-Psylos vzw staat er als sportfederatie op dat elke sporter
de mogelijkheid heeft om kwaliteitsvol te sporten. Jaarlijks worden
er 5 provinciale minivoetbalcompetitiedagen georganiseerd, waar
vzw Reymeers samen met het PC Ariadne aan deelneemt. Op het einde
van deze competitiereeks eindigde Reymeers op de 2e plaats. De 1e 2
ploegen van elke Vlaamse provincie namen op 13 december 2018 deel
aan het finaletornooi in Mechelen. VZW Reymeers en het PC Ariadne behaalden na een knappe prestatie de 6e plaats.

Nieuws vanuit het Netwerk GG ADS³

Advies en Coaching GG ADS
Binnen het Netwerk GG ADS werd in 2018 ‘Advies en
Coaching GG ADS’ opgericht met als doel de ontwikkeling van een meer gemeenschapsgerichte geestelijke
gezondheidszorg. Advies en Coaching GG ADS biedt via
een permanentiesysteem telefonisch advies op maat van
de hulpverlener die in contact komt met een persoon met
(het vermoeden van) een psychische kwetsbaarheid. Dit
kan zowel voor een algemene of anonieme casus-specifieke vraag.
Daarnaast bieden ze ondersteuning bij het zoeken naar
een geschikt zorgaanbod of in het kader van het uitbouwen van een professioneel netwerk. Men kan beroep
doen op het ‘Advies en Coaching GG ADS’ in kader van
deskundigheidsbevordering onder de vorm van coaching, vorming of intervisie. Vanaf 2 januari 2019 kan je
als hulpverlener beroep doen op deze dienst binnen het
netwerk.

PARCOER vzw
In 2018 werd verder gewerkt binnen het Netwerk GG
ADS rond de uitbouw van een Psychosociaal Revalidatiecentrum. PARCOER biedt een intensief, ambulant
revalidatieprogramma aan voor cliënten tussen 16 en 65
jaar met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid. In het centrum wordt gewerkt aan persoonlijke
domeinen zoals het zorgen voor zichzelf en anderen, welzijn en gezondheid, sociale relaties alsook aan andere
levensdomeinen: wonen, werken, leren en vrije tijd.

“ Samen onderweg
Het therapieaanbod bestaat uit modules zoals assertiviteit,
aandacht, gezond leven, ... en dit voornamelijk in groep. Er
wordt ook individuele coaching voorzien om het herstelproces te bespreken. Op 4 februari 2019 opende PARCOER
zijn deuren in Dendermonde.
³ Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas

